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Ledelsesresumé 

Baggrund og formål 

Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2009, at der skulle 

gennemføres en analyse af kommunernes administration.  

Baggrunden for at igangsætte en analyse på det administrative område 

var, at kommunalreformen har skabt bedre muligheder for at realisere 

stordriftsfordele og effektivisere den administrative opgavevaretagel-

se. Herudover har kommunerne generelt efterspurgt en opsamling og 

udbredelse af gode forslag til det fortsatte arbejde med at forbedre og 

udvikle opgavevaretagelsen på området. 

Analysen af kommunernes administration har på den baggrund haft 

følgende to sideordnede hovedformål: 

 At sammenligne kommunernes produktivitet og opgøre et samlet 

effektiviseringspotentiale på området  

 At identificere særligt effektive organiseringsformer og måder at 

tilrettelægge opgavevaretagelsen på med henblik på at udbrede dis-

se til alle landets kommuner. 

Det har i den forbindelse været et centralt kriterium for valg af kom-

muner til analysen, at de analyserede kommuner samlet set dækker 

spektret af organiseringsformer i kommunerne. Dette med henblik på, 

at de øvrige kommuner, der ikke indgår i analysen, kan finde relevante 

anbefalinger i rapporten, uanset kommunens organiseringsform. 

Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL valgte 

Deloitte Business Consulting til at gennemføre analysen, som er udført 

i perioden fra april 2009 til april 2010.  

Analysen er af opdragsgiver blevet afgrænset til at fokusere på kom-

munernes løsning af regnskabs-, bogførings- og lønopgaver, som 

kommunerne på landsplan i alt anvender ca. 8.000 årsværk på at løse.  

Regnskabs- bogførings- og lønopgaverne er kendetegnet ved at være 

transaktionstunge, forholdsvis standardiserbare og i det væsentlige 

ikke-strategiske opgaver. Det er således en type opgaver, hvor der er-

faringsmæssigt kan opnås stordriftsfordele. 

Analysen omfatter 14 kommuner, som er blevet udvalgt med henblik 

på, at de i videst muligt omfang udgør et repræsentativt udsnit af 

kommuner, jf. bilag A.2. Med henblik på at kortlægge det samlede 

ressourceforbrug mv. samt undersøge den fulde organisering og opga-

vevaretagelse på regnskabs-, bogførings- og lønområdet har undersø-



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

6  

gelsen omfattet en totalkortlægning på det centrale niveau samt en 

stikprøve på ca. 10-15 »typiske« institutioner i hver af de 14 kommu-

ner. Undersøgelsen bygger på et omfattende datagrundlag, som er ble-

vet indsamlet via gennemførelsen af workshops, to spørgeskemaun-

dersøgelser samt ved besøg af 2-3 dages varighed i hver af de 14 

kommuner. Herudover er tillige gennemført en række opfølgende be-

søg i de særligt produktive kommuner. 

Det kvalitative og kvantitative datagrundlag er resultatet af en omfat-

tende og grundig proces, hvor der er gennemført tre valideringsrunder, 

og hvor alle data efter indsamlingen således er blevet præsenteret for 

kilden, inden de er anvendt til analyse. De indsamlede data vurderes 

derfor også at have en høj grad af validitet. 

Nuværende organisering 

Med kommunalreformen er der blevet skabt større kommunale enhe-

der og dermed bedre rammer for at høste stordriftsfordele og tilrette-

lægge en effektiv administration. 

Mange kommuner har de seneste år haft fokus på at udvikle deres op-

gavevaretagelse på regnskabs-, bogførings- og lønområdet med hen-

blik på at realisere en øget produktivitet. Udviklingen er især gået i 

retning af en øget systemunderstøttelse af opgaveløsningen, og i de 

kommuner, der er længst fremme, er opgaverne blevet samlet på tværs 

i centrale enheder og blevet flyttet fra institutioner til lokale fællesska-

ber eller områdeledelser på bl.a. daginstitutionsområdet.  

Denne tendens til en tværgående samling af regnskabs-, bogførings- 

og lønopgaverne tilsvarer den udvikling, som også kan genfindes i 

staten og regionerne, hvor der er sket en konsolidering af den admini-

strative opgavevaretagelse, herunder bl.a. ved etableringen af det fæl-

les statslige økonomiservicecenter.  

Det er dog også kendetegnende, at mange kommuner har valgt at fast-

holde en organisatorisk struktur, hvor ansvaret for løsningen af en be-

tydelig række administrative opgaver er placeret lokalt. En stor del af 

især de ressourcekrævende bogføringsopgaver løses således i dag fort-

sat decentralt på daginstitutioner, skoler og ældrecentre mv. Samlet set 

finder over halvdelen af det opgjorte årsværksforbrug på regnskabs-, 

bogførings- og lønområdet sted decentralt. 

Herudover er det kendetegnende, at flere – især større kommuner – har 

organiseret sig med parallelle økonomiske kontorer og sekretariater, 

der løser regnskabs- og bogføringsopgaver mv., i hver forvalt-

ning/magistrat. 

Kommunerne har dermed i sammenligning med staten, regionerne og 

mange private virksomheder kun i mindre grad konsolideret og samlet 
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deres administrative opgavevaretagelse. Der vurderes derfor også fort-

sat at eksistere et potentiale i kommunerne i forhold til at høste admi-

nistrative stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster, bl.a. som føl-

ger af kommunalreformen. Dette gælder ikke mindst på regnskabs- og 

bogføringsområdet. 

Regnskab og bogføring 

De 14 udvalgte kommuner anvender i alt knap 1.000 årsværk til at løse 

de regnskabs- og bogføringsopgaver, som er omfattet af analysen. Det-

te svarer til knap 5.000 årsværk på landsplan. 

De 14 kommuner varetager en betydelig del af opgaverne på regn-

skabs- og bogføringsområdet decentralt. Knap 60 pct. af ressourcefor-

bruget på området finder således sted decentralt. Kommunerne har 

således generelt valgt at placere opgavevaretagelse lokalt på institutio-

nerne, idet enkelte kommuner dog har valgt at samle opgavevaretagel-

sen i lokale fællesskaber på daginstitutions- og ældreområdet. 

Flere kommuner peger på, at den valgte organiseringsform bl.a. skaber 

styringsmæssig sammenhæng for institutionerne og giver dem incita-

menter til at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Omvendt peger 

kommunerne også på, at den væsentlige decentralisering indebærer en 

række udfordringer i form af sårbarhed og utilstrækkelige kompeten-

cer samt risiko for uensartet opgavevaretagelse, lavere kvalitet og for-

skydning af fokus væk fra kerneopgaver. Herudover vurderes kommu-

nerne på sigt at stå over for en rekrutteringsudfordring på regnskabs- 

og bogføringsområdet.  

Der eksisterer væsentlige forskelle i de 14 kommuners produktivitet på 

regnskabs- og bogføringsområdet. Produktivitetsforskellene kan ikke 

umiddelbart forklares ud fra én overordnet faktor, som f.eks. størrelse, 

hvilket bl.a. vurderes at hænge sammen med, at opgavevaretagelsen er 

distribueret ud blandt et stort antal institutioner, hvormed de store 

kommuner ikke realiserer de stordriftsfordele, som de ellers potentielt 

kunne have haft. Der kan herudover ikke konstateres nogen umiddel-

bar sammenhæng mellem kommunernes produktivitet og deres kvali-

tetsniveau på området.  
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Figur 1. Produktivitetsforskelle på regnskabs- og bogføringsområdet 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009 og FLD-data, 2008. 

Derimod tenderer sammenlægningskommuner mod at være mere pro-

duktive end ikke-sammenlægningskommuner. Dette vurderes – på 

baggrund af de gennemførte kommunebesøg – at hænge sammen med, 

at sammenlægningskommuner i højere grad end ikke-sammenlæg-

ningskommunerne har haft en anledning til at optimere og gennem-

tænke deres organisering og arbejdsgange på området. 

Indsatsområder på regnskabs- og bogføringsområdet 

Det er Deloittes samlede vurdering, at en højere produktivitet på regn-

skabs- og bogføringsområdet, hvor afsættet er en decentraliseret orga-

niseringsform især kan opnås, hvis kommunerne bevidst afsætter det 

fornødne ledelsesmæssige på løbende at arbejde med at udvikle og 

optimere opgavetilrettelæggelsen. Kommunerne kan således skabe 

mere effektive rammer for opgavevaretagelsen ved: 

 At kommunen anvender systemer, som er brugervenlige og gør 

opgaveløsningen let for institutionerne. Samtidig er det en fordel 

hvis institutionerne kun har én indgang til de relevante systemer, 

som de har behov for at anvende.  

 At kommunen fastsætter klare snitflader for opgaveløsningen, ud-

arbejder standarder for, hvad og hvordan der leveres, samt løbende 

følger op på, om opgaveløsningen tilrettelægges optimalt. 

 Administrationen i kommunens decentrale enheder bør have en 

sådan form, så der kan dedikeres administrative fuldtidsmedarbej-

dere til løsningen af regnskabs- og bogføringsopgaver. Små institu-

tioner kan derfor med fordel dele administrative ressourcer eller 

kommunen kan vælge at etablere lokale fællesskaber og service-

centre. 

 At kommunen tilrettelægger en risikobaseret kontrolindsats, der 

tager højde for risiko og væsentlighed, og som både kan omfatte 
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forebyggende og automatiserede systemkontroller og opdagende 

kontroller 

 At kommunerne løbende og systematisk følger op på sine fejl og 

for eksempel identificerer om årsagen til fejl skyldes manglende 

sammenhæng mellem kompetencer, systemer og opgaver, uklare 

kvalitetskrav eller manglende incitamenter. 

Når disse rammer er tilvejebragt, vil kommunerne kunne fokusere på 

følgende for at understøtte en effektiv opgavevaretagelse: 

 At kommunerne sikrer, at der opbygges et tilstrækkeligt kompeten-

ceniveau hos de lokale ledere og administrative medarbejdere, 

hvilket bl.a. kan ske gennem opsøgende kompetencetiltag, formali-

serede introforløb og systematisk kortlægning af kompetencebe-

hov. 

 At kommunerne etablerer en enstrenget support- og servicefunkti-

on, der er organiseret, så den kan yde forskellige typer af institutio-

ner en målrettet service af høj kvalitet. Herudover kan kommuner-

ne med fordel stille forskellige selvhjælps-værktøjer til rådighed 

for institutionerne. 

Som led i undersøgelsen er der identificeret en række gode og effekti-

ve administrative løsninger i de 14 kommuner, som kan ses som bed-

ste praksis inden for de enkelte indsatsområder, jævnfør kapitel 2.5 for 

nærmere uddybelse. Eksemplerne kan anvendes som inspiration af 

kommuner, som ønsker at arbejde videre med de enkelte indsatsområ-

der.  

Det er Deloittes vurdering, at de ovenstående indsatsområder udgør 

væsentlige skridt i retning af en mere effektiv opgavevaretagelse på 

regnskabs- og bogføringsområdet og desuden udgør væsentlige forud-

sætninger for eventuelt på sigt at konsolidere og samle regnskabs- og 

bogføringsopgaverne yderligere i f.eks. fælles servicecentre. En sådan 

konsolidering af opgavevaretagelsen på området vurderes at kunne 

medvirke til at skabe en mere effektiv administration, hvilket erfarin-

gerne fra staten, regionerne og private virksomheder viser. Etablering 

af fælles servicecentre vil desuden kunne frigøre tid hos institutionsle-

derne til at fokusere på de borgernære kerneopgaver samt medvirke til 

på sigt at håndtere en mulig rekrutteringsudfordring på området. Det 

kan i den sammenhæng overvejes, om den enkelte kommune har en 

tilstrækkelig størrelse til at kunne varetage sine egne regnskabs- og 

bogføringsopgaver effektivt, eller om det vil være mere hensigtsmæs-

sigt at indgå i for eksempel et tværkommunalt samarbejde. 
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Effektiviseringspotentiale på regnskabs- og bogfø-

ringsområdet 

Samlet set indikerer undersøgelsen, at den gruppe af kommuner, som 

har arbejdet systematisk med flere af ovenstående indsatsområder, er 

ca. 30 pct. mere produktive end den gruppe af kommuner, som kun i 

begrænset omfang har arbejdet fokuseret med indsatsområderne. Der 

eksisterer derfor i flere kommuner et betydeligt potentiale for at effek-

tivisere opgavevaretagelsen på regnskabs- og bogføringsområdet. 

Såfremt kommunernes produktivitet på regnskabs- og bogføringsom-

rådet – opgjort som antal servicerede fuldtidsansatte pr. administrativt 

årsværk – løftes op til gennemsnittet af de to mest produktive kommu-

ner, kan der blandt de 14 kommuner ved denne aftalte opgørelsesme-

tode realiseres gevinster svarende til knap 200 årsværk. Dette svarer til 

knap 1.000 årsværk på landsplan eller i alt ca. 470 mio. kr., såfremt 

alle kommuner forudsættes at kunne realisere tilsvarende effektivise-

ringsgevinster. 

Givet at analysen baserer sig på en stikprøve af kommuner, og at 

kommunerne har skullet angive deres ressourceforbrug på de omfatte-

de regnskabs- og bogføringsopgaver skønsmæssigt, idet der ikke fore-

ligger egentlige tidsregistreringer i kommunerne, knytter der sig dog 

naturligvis en usikkerhed til det beregnede effektiviseringspotentiale. 

Deloitte vurderer, at en gennemførelse af de indsatser, der vil kunne 

lede frem til en realisering af de forandringer, som vil udgøre grundla-

get for en gradvis omsætning af potentialet til praksis i de enkelte 

kommuner vil kunne tage op til 2-3 år. Længden af denne periode vil 

være afhængig af, hvor stor ”afstanden” er til de mest produktive 

kommuner og karaktern af de indsatser og forandringer, som er rele-

vante i den enkelte kommune.  

Gennemførelsen af den type af forandringer, som kan understøtte en 

bevægelse frem mod en realisering af effektiviseringspotentialet på 

regnskabs- og bogføringsområdet er som udgangspunkt muligt inden 

for de nuværende organisatoriske rammer, ligesom det som udgangs-

punkt ikke forudsætter betydelige selvstændige investeringer eller for 

eksempel lovændringer med videre. Der må dog påregnes en ekstra, 

målrettet indsats, eventuelt i projektform, i en længere periode. Dette 

vil ofte være en forudsætning for at grundlaget for forandringer kan 

etableres og at disse bliver indarbejdet i daglig praksis. 

Løn 

De 14 udvalgte kommuner anvender i alt knap 600 årsværk til at løse 

de lønopgaver, som er omfattet af analysen. Dette svarer til knap 3.000 

årsværk på landsplan. 
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De 14 kommuner har – i modsætning til regnskabs- og bogføringsom-

rådet – valgt at centralisere de fleste af opgaverne på lønområdet. To 

kommuner har i forlængelse heraf valgt at outsource lønopgaverne til 

en ekstern leverandør. De decentrale enheder i de 14 kommuner har 

således som udgangspunkt alene ansvaret for at foretage en indberet-

ning af variable ydelser og fravær. Disse opgaver fylder omvendt me-

get i forhold til den samlede opgaveløsning og derfor anvendes også 

knap 60 pct. af ressourcerne på lønopgaverne decentralt.  

Den overvejende centralisering og samling af lønopgaverne skaber 

forudsætninger for øget effektivisering og fokus på kvalitet og udvik-

ling. Undersøgelsen har derudover vist, at kommunerne på lønområdet 

står over for en række udfordringer i form af risiko for dobbeltarbejde, 

uhensigtsmæssige systemer og utilstrækkelig viden om lokale forhold. 

Herudover vurderes kommunerne på sigt at stå over for en rekrutte-

ringsudfordring på lønområdet.  

Der eksisterer ligeledes væsentlige forskelle i de 14 kommuners pro-

duktivitet på lønområdet. Produktivitetsforskellene kan heller ikke på 

lønområdet umiddelbart forklares ud fra én overordnet faktor, som 

f.eks. størrelse. Dette vurderes bl.a. at hænge sammen med, at en ræk-

ke af de større kommuner ikke i dag i tilstrækkelig grad har optimeret 

og standardiseret deres processer mv., hvilket er en forudsætning for at 

høste potentielle stordriftsfordele. Der kan herudover ikke konstateres 

nogen umiddelbar sammenhæng mellem kommunernes produktivitet 

og deres kvalitetsniveau på området. 

Figur 2.  Produktivitetsforskelle på lønområdet 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

Også på lønområdet tenderer sammenlægningskommuner mod at være 

mere produktive end ikke-sammenlægningskommuner, hvilket ligele-

des vurderes at hænge sammen med, at sammenlægningskommuner i 

højere grad end ikke-sammenlægningskommunerne har haft en anled-

ning til at optimere og gennemtænke deres organisering og arbejds-

gange på lønområdet. 
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Indsatsområder på lønområdet 

Det er Deloittes samlede vurdering, at en højere produktivitet på løn-

området med en centraliseret organiseringsform især kan opnås, hvis 

kommunerne har løbende fokus på arbejdet med at udvikle og optime-

re opgavetilrettelæggelsen. Kommunerne kan effektivisere opgaveva-

retagelsen ved: 

 At indberetningen af variable ydelser og fravær mv. fra de decen-

trale enheder tilrettelægges således, at enhederne indberetter de da-

ta, der vedrører lokale medarbejderforhold, at indberetningen sker 

så tæt på kilden som muligt, og at der udvikles brugervenlige sy-

stemer, som gør dataindberetningen enkel og let. Manglende sy-

stemmæssig modenhed kan dog indebære, at dataindtastning i ste-

det bør ske centralt. 

 At kommunerne skaber klarhed om roller, ansvar og opgavesnit på 

lønområdet f.eks. via serviceaftaler, så dobbeltarbejde indgås, og 

de decentrale enheder ikke anvender tid på at rykke den centrale 

lønenhed og lignende. 

 At kommunerne løbende fokuserer på at optimere deres arbejds-

gange og kerneprocesser, herunder ikke mindst i den centrale løn-

enhed, som løser hovedparten af opgaverne på lønområdet.  

 At kommunen tilrettelægger en risikobaseret kontrolindsats, der 

tager højde for risiko og væsentlighed, og som både kan omfatte 

forebyggende systemkontroller og opdagende kontroller. 

Når disse rammer er tilvejebragt, vil kommunerne kunne fokusere på 

følgende for at understøtte en effektiv opgavevaretagelse: 

 At der sker en rettidig indberetning af variable ydelser og fravær 

mv. fra de decentrale enheder, hvilket kan understøttes gennem bå-

de økonomiske sanktioner og en økonomisk tilskyndelse til at 

overholde tidsfrister. 

 At kommunen etablerer en enstrenget support- og servicefunktion, 

som yder en service, der modsvarer de decentrale enheders behov, 

og som er let tilgængelig for de decentrale enheder. 

Som led i undersøgelsen er der identificeret en række gode og effekti-

ve administrative løsninger i de 14 kommuner, som kan ses som bed-

ste praksis inden for de enkelte indsatsområder, jævnfør kapitel 3.5 for 

nærmere uddybelse. Eksemplerne kan anvendes som inspiration af 

kommuner, som ønsker at arbejde videre med de enkelte indsatsområ-

der.  

Deloitte finder dog også, at en række kommuner som følge af en mulig 

rekrutteringsudfordring på sigt kan overveje outsourcing af lønopga-

verne som en alternativ vej til realisering af en høj produktivitet. Hvis 
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de kommuner – som har medarbejdere med en meget høj anciennitet 

og erfaring – også over tid skal være i stand til at opretholde en høj 

produktivitet samt en sikker og effektiv drift, kan det således være re-

levant, at de outsourcer lønopgaverne. En forudsætning for en vellyk-

ket outsourcing af lønopgaverne er imidlertid, at kommunerne forbe-

reder sig bedst muligt ved bl.a. på forhånd at optimere arbejdsgange 

med videre, således at kommunen selv, og ikke leverandøren, høster 

gevinsten ved en outsourcing. Herudover skal kommunerne være op-

mærksomme på den udfordringer, der knytter til, at det nuværende 

marked er præget af relativt få leverandører på lønområdet. 

Alternativt kan det overvejes at få løst sine lønopgaver af et tvær-

kommunalt fællesskab, hvorved mange af de samme fordele må for-

ventes at kunne opnås. 

Effektiviseringspotentiale på lønområdet 

Samlet set indikerer undersøgelsen, at den gruppe af kommuner, som 

har arbejdet systematisk med flere af ovenstående indsatsområder, er 

ca. 30 pct. mere produktive end den gruppe af kommuner, som kun i 

begrænset omfang har arbejdet fokuseret med indsatsområderne. Der 

eksisterer derfor i flere kommuner et betydeligt potentiale for at effek-

tivisere opgavevaretagelse på lønområdet. 

Såfremt kommunernes produktivitet på lønområdet – opgjort som an-

tal håndterede årsopgørelser pr. administrativt årsværk – løftes op til 

gennemsnittet af de to mest produktive kommuner, kan der blandt de 

14 kommuner ved denne aftalte opgørelsesmetode realiseres gevinster 

svarende til ca. 135 årsværk. Dette svarer til ca. 680 årsværk på lands-

plan eller i alt ca. 330 mio. kr. årligt, såfremt alle kommuner forudsæt-

tes at kunne realisere tilsvarende effektiviseringsgevinster. 

Givet at analysen baserer sig på en stikprøve af kommuner, og at 

kommunerne har skullet angive deres ressourceforbrug på de omfatte-

de lønopgaver skønsmæssigt, idet der ikke foreligger egentlige tids 

registreringer i kommunerne, knytter der sig dog naturligvis en usik-

kerhed til det beregnede effektiviseringspotentiale. 

Som på regnskabs- og bogføringsområdet vurderer Deloitte, at en gen-

nemførelse af de indsatser, der vil kunne lede frem til en realisering af 

de forandringer, som vil udgøre grundlaget for en gradvis omsætning 

af potentialet til praksis i de enkelte kommuner, vil kunne tage op til 2-

3 år. Længden af denne periode vil som for regnskab og bogføring 

være afhængig af, hvor stor ”afstanden” er til de mest produktive 

kommuner og karakteren af de indsatser og forandringer, som er rele-

vante i den enkelte kommune.  

Gennemførelsen af denne type af forandringer er, som for regnskab og 

bogføring, som udgangspunkt mulig inden for de nuværende organisa-

toriske rammer og forudsætter tilsvarende ikke betydelige selvstændi-
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ge investeringer eller f.eks. lovændringer mv. Der må dog også på 

lønområdet påregnes en ekstra, målrettet indsats, eventuelt i projekt-

form, i en længere periode, hvis gevinsterne skal realiseres. 

Potentiale og realisering 

Samlet set vurderer Deloitte, at der er store forskelle i de 14 deltagen-

de kommuners varetagelse af regnskabs-, bogførings- og lønopgaver-

ne, og at kommunerne vil kunne opnå en mere effektiv administration 

ved at arbejde målrettet med de identificerede indsatsområder. 

Det kan således konstateres, at de kommuner, der er kommet længst 

med indsatsområderne, generelt også er de kommuner, der er mest 

produktive. Forskellene i produktivitet kan samlet set opgøres til et 

potentiale i størrelsesordenen ca. 800 mio. kr. I dette potentiale indgår 

dog en række ressourceangivelser på øvrige regnskabs-, bogførings- 

og lønopgaver, som der er særligt stor usikkerhed omkring. På bag-

grund af en drøftelse med opdragsgiverne er det blevet besluttet at ud-

tage disse angivelser af analysen, hvorved potentialet reduceres til i 

størrelsesordnen 600 mio. kr. Den resterede usikkerhed, der knytter sig 

til en analyse af denne karakter, er sammen med opdragsgiverne blevet 

vurderet til at udgøre i størrelsen ± 100 mio. kr., hvorved det samlede 

potentiale vurderes at være i størrelsesordnen 500-700 mio. kr. 

Deloitte vurderer, at en gennemførelse af de indsatser og forandringer, 

der vil skulle lede frem til en realisering af potentialet i de enkelte 

kommuner vil kunne tage op til 2-3 år afhængigt af, hvor stor ”afstan-

den” er til de mest produktive kommuner og karakteren af de indsatser 

og forandringer, som er relevante og nødvendige i den enkelte kom-

mune.  
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1. Indledning 

1.1 Baggrund og formål 

Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2009, at der skulle 

gennemføres en analyse af kommunernes administration: 

”Kommunalreformen giver særlig mulighed for at realisere effektivi-

serings- og synergigevinster på det administrative område. Regerin-

gen og KL er enige om at igangsætte en analyse af mulighederne for 

at effektivisere kommunernes administration inden for områderne ad-

ministrativ it, løn samt bogholderi og regnskab.” 

Aftalen om at gennemføre en analyse af kommunernes administration 

var begrundet i, at kommunalreformen har skabt bedre muligheder for 

at realisere stordriftsfordele og effektivisere den administrative opga-

vevaretagelse. Herudover har kommunerne generelt efterspurgt en op-

samling og udbredelse af gode forslag til det fortsatte arbejde med at 

forbedre og udvikle opgavevaretagelsen på området. 

Analysen af kommunernes administration har på den baggrund haft 

følgende to sideordnede hovedformål: 

 At sammenligne kommunernes produktivitet og opgøre et samlet 

effektiviseringspotentiale på området. 

 At identificere særligt effektive organiseringsformer og måder at 

tilrettelægge opgavevaretagelsen på med henblik på at udbrede dis-

se til alle landets kommuner. 

Finansministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet og KL valgte Deloit-

te Business Consulting til at gennemføre analysen, som er sket i perio-

den fra april 2009 til april 2010.  

Analysen er af opdragsgiver blevet afgrænset til at fokusere på kom-

munernes løsning af regnskabs-, bogførings-, og lønopgaver, som 

kommunerne på landsplan i alt anvender ca. 8.000 årsværk på at løse. 

De samlede opgaver, som analysen omfatter, er gengivet i bilag A.1. 

Opdragsgiver har valgt at administrativ it, der udgør et særskilt og af-

grænset opgaveområde, ikke har skullet indgå i nærværende analyse. 

Analysen omfatter desuden ikke økonomistyring, herunder budgetop-

følgning og budgettering mv., og personaleadministration, herunder 

rekruttering af medarbejdere, kompetenceudvikling og kursusadmini-

stration mv.  

Regnskabs- bogførings- og lønopgaverne er kendetegnet ved at være 

transaktionstunge, forholdsvis standardiserbare og i det væsentlige 
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ikke-strategiske opgaver. Det er således en type opgaver, hvor der er-

faringsmæssigt kan opnås stordriftsfordele 

Regnskabs-, bogførings- og lønopgaver løses i et samspil mellem 

kommunens centrale enheder, fagforvaltninger og de enkelte instituti-

oner, og det har som følge heraf været nødvendigt at foretage en ana-

lyse, der kortlægger opgavevaretagelsen og ressourceanvendelsen på 

alle organisatoriske niveauer i kommunerne. 

Det ville forudsætte en særdeles kompleks og omfattende undersøgel-

se, hvis analysen skulle omfatte samtlige 98 kommuner. Det er derfor 

valgt at afgrænse analysen til at omfatte 14 kommuner. 

Der er i hver af de 14 kommuner sket en kortlægning af dels deres or-

ganisering og opgavevaretagelse, dels deres ressourceforbrug, opgave-

volumen og kvalitetsniveau mv. på regnskabs-, bogførings- og lønom-

rådet. De 14 kommuner har i flere omgange haft de indberettede data 

til validering med henblik på at sikre et kvalificeret grundlag for un-

dersøgelsen af analysens to hovedformål. 

Der vil i det følgende kort blive redegjort for kommunernes nuværen-

de organisering, udvælgelsen af de 14 kommuner samt den gennem-

førte dataindsamling og -validering.  

1.2 Nuværende organisering 

Med kommunalreformen er der blevet skabt større kommunale enhe-

der og dermed bedre rammer for at høste stordriftsfordele og tilrette-

lægge en effektiv administration. 

Mange kommuner har de seneste år haft fokus på at udvikle deres op-

gavevaretagelse på regnskabs-, bogførings- og lønområdet med hen-

blik på at realisere en øget produktivitet. Udviklingen er især gået i 

retning af en øget systemunderstøttelse af opgaveløsningen og i de 

kommuner, der er længst fremme, er opgaverne blevet samlet på tværs 

i centrale enheder og blevet flyttet fra institutioner til lokale fællesska-

ber eller områdeledelser på bl.a. daginstitutionsområdet.  

Denne tendens til en tværgående samling af regnskabs- bogførings- og 

lønopgaverne afspejler den udvikling, som også kan genfindes i staten 

og regionerne, hvor der er sket en konsolidering af den administrative 

opgavevaretagelse, herunder bl.a. ved etableringen af det fælles stats-

lige økonomiservicecenter.  

Det er dog også kendetegnende, at kommunerne i vid udstrækning har 

valgt at fastholde en organisatorisk struktur, hvor ansvaret for løsnin-

gen af en betydelig række administrative opgaver er placeret lokalt, og 

en stor del af især de ressourcekrævende bogføringsopgaver løses så-

ledes i dag fortsat decentralt på daginstitutioner, skoler og ældrecentre 
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mv. Samlet set finder over halvdelen af det opgjorte årsværksforbrug 

på regnskabs-, bogførings- og lønområdet sted decentralt. 

Til brug for analysen af kommunernes organisering og opgavevareta-

gelse på regnskabs-, bogførings- og lønområdet er der opstillet fire 

arketypiske organiseringsformer, som rendyrker en række træk ved 

kommunernes faktiske organisering og opgavevaretagelse, jf. tabel 1. 

Tabel 1. Arketypiske organiseringsformer 

 
Lokal                

opgavevaretagelse 
Lokale               

fællesskaber 
Fælles               

servicecenter 
Outsourcing 

Opgavesnit 

Flest mulige regn-
skabs-, bogførings- 
og/eller lønopgaver 
placeres hos institutio-
nerne. Dog løses 
opgaver, der forudsæt-
ter en kritisk masse og 
har en kompleks ka-
rakter fortsat centralt.  

Flest mulige regn-
skabs-, bogførings- 
og/eller lønopgaver 
placeres hos lokale 
fællesskaber. Dog 
løses opgaver, der 
forudsætter en kritisk 
masse og har en kom-
pleks karakter fortsat 
centralt.  

Flest mulige regn-
skabs-, bogførings- 
og/eller lønopgaver 
placeres i et fælles 
servicecenter på tværs 
af fagområder. 

Flest mulige regn-
skabs-, bogførings- 
og/eller lønopgaver 
udliciteres til en eks-
tern leverandør.  

Opgaveløs-
ning 

Opgaverne løses 
konkret af den daglige 
leder eller af en sekre-
tær el.lign. 

Opgaver løses konkret 
af generalister på 
økonomi- og lønområ-
det.  

Opgaver løses konkret 
af specialister på øko-
nomi- og lønområdet. 

Opgaver løses af 
specialister på området 
hos den eksterne 
leverandør og kommu-
nen varetager alene en 
løbende leverandørsty-
ring og controlling mv. 

Ressource-
forbrug 

Overvejende på institu-
tionerne. 

Overvejende i de 
lokale fællesskaber. 

Overvejende i det 
fælles servicecenter. 

Ressourceforbrug 
knyttet til leverandør-
styring og controlling 
mv. finder sted centralt 
i forvaltningen. 

 

Organiseringsformen »lokal opgavevaretagelse« er kendetegnet ved, at 

kommunen har valgt at placere flest mulige administrative driftsopga-

ver hos institutionerne. Institutionerne har hermed ansvaret for løsnin-

gen af en betydelig del af regnskabs-, bogførings- og lønopgaverne, 

mens kommunens forvaltning i form af enten tværgående enheder eller 

fagforvaltninger/-centre primært løser de opgaver, som har en kom-

pleks karakter og forudsætter en kritisk masse for at blive løst effektiv, 

og derfor naturligt varetages centralt. På institutionerne vil det typisk 

være den daglige leder (på små institutioner) eller en sekretær el.lign. 

(på lidt større institutioner), som konkret varetager opgaverne. 

Organiseringsformen »lokale fællesskaber« er kendetegnet ved, at 

kommunen har valgt at placere flest mulige administrative driftsopga-

ver hos lokale, administrative fællesskaber i form af distrikter, områ-

deledelser o.l., som servicerer enten et helt serviceområde (fx ældre-

området) eller en række institutioner (fx 5-7 daginstitutioner). De loka-

le fællesskaber har dermed ansvaret for løsningen af en betydelig del 

af regnskabs-, bogførings- og lønopgaverne, mens kommunens for-

valtning i form af enten tværgående enheder eller fagforvaltninger/-

centre primært løser de opgaver, som har en kompleks karakter og for-

udsætter en kritisk masse for at blive løst effektiv, og derfor naturligt 

varetages centralt. De lokale fællesskaber vil typisk have ansat en ad-

ministrativ leder og en eller flere administrative medarbejdere, som 

konkret varetager opgaverne. 
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Organiseringsformen »fælles servicecenter« er kendetegnet ved, at 

kommunen har valgt at placere langt hovedparten af sine samlede 

regnskabs-, bogførings- og lønopgaver i ét administrativt servicecen-

ter, som har ansvaret for at servicere hele kommunen, herunder såvel 

fagforvaltninger/-centre og institutioner. De fælles servicecentre vil 

typisk have ansat specialister på området, som konkret varetager op-

gaverne. 

Organiseringsformen »outsourcing« er kendetegnet ved, at kommunen 

har valgt at udlicitere opgavevaretagelsen til en ekstern leverandør, 

som typisk har ansvaret for at løse hovedparten af opgaverne på det 

opgaveområde, som udliciteres. Kommunen vil i denne organiserings-

form fra centralt hold skulle gennemføre en styring af og opfølgning 

på (controlling mv.) den eksterne leverandør. Herudover vil kommu-

nens institutioner mv. fortsat skulle foretage en (vis) form for dataind-

beretning til leverandøren. 

De fire arketypiske organiseringsformer vil i de efterfølgende kapitler 

blive anvendt til at analysere organiseringen på henholdsvis regn-

skabs- og bogføringsområdet og lønområdet. 

1.3 Udvælgelse af kommuner 

De 14 kommuner, som analysen bygger på, er blevet udvalgt med 

henblik på at sikre, at stikprøven danner et kvalificeret udgangspunkt 

for en opregning af effektiviseringspotentialet til landsplan og udgør et 

solidt grundlag for at vurdere særligt effektive organiseringsformer og 

måder at tilrettelægge opgavevaretagelsen på.  

Ved udvælgelsen af de 14 kommuner er der derfor lagt til grund, at de 

repræsenterer en forskellighed i kommunestørrelse, centraliseringsgrad 

og administrationsgrad
1
, og at de i øvrigt afspejler en passende varians 

i forhold til geografisk beliggenhed samt organisatoriske og strukturel-

le forhold. De 14 kommuner, som indgår i undersøgelsen, er opdelt 

efter indbyggerantal og administrationsgrad gengivet i nedenstående 

boks. 

                                                                 

1 Centraliseringsgrad: Hvor centralt vurderer kommunerne at opgaverne er placeret 

Administrationsgrad: Hvor mangt fuldtidsansatte er der pr. administrativ medarbejder 
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  Kommunestørrelse 

Indbyggere pr. 1. januar 2009 

  > 150.000 149.999 - 50.000 49.999 - 35.000 34.999 - 0 
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  Herning 85.217 Greve 47.951 Rebild 28.900 

  Ringkøbing-

Skjern 

58.803 Hedensted 45.954 Kerteminde 23.745 

      Nyborg 31.714 

H
ø
j 

Århus 302.618 Slagelse 77.457 Mariagerfjord 42.762 Ishøj 20.756 

Odense 187.929 Gentofte 69.794     

  Haderslev 56.508     

For en uddybning af metoden til udvælgelse af de 14 kommuner, se 

bilag A.2. 

1.4 Dataindsamling 

Undersøgelsen af kommunernes regnskabs-, bogførings- og lønopga-

ver bygger på en omfattende dataindsamling. Der er dels foretaget en 

kvantitativ dataindsamling, der har kortlagt de 14 kommuners ressour-

ceforbrug (årsværk), opgavevolumen og kvalitetsniveau mv. og dels 

en kvalitativ dataindsamling, der har kortlagt de 14 kommuners kon-

krete organisering, opgavevaretagelse og systemanvendelse mv. på de 

tre opgaveområder. 

1.4.1 Kvantitativ dataindsamling 

Kortlægningen af kommunernes ressourceforbrug, opgavevolumen og 

kvalitet mv. på regnskabs-, bogførings- og lønområdet er sket med 

udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som dels har været rettet 

mod kommunernes centrale enheder i form af tværgående enheder og 

fagforvaltninger/-centre, dels har været rettet mod kommunernes de-

centrale enheder i form af institutioner og distrikter.  

Der er sket en totalkortlægning af de centrale enheders (forvaltninger, 

centre mv.) ressourceforbrug og opgavevolumen mv., idet samtlige 

centrale enheder i de 14 kommuner har modtaget og besvaret et spør-

geskema. De decentrale enheders (institutioner og distrikter) ressour-

ceforbrug og opgavevolumen mv. er til gengæld blevet kortlagt med 

udgangspunkt i en stikprøve af institutioner i hver kommune, hvis res-

sourceforbrug mv. efterfølgende er blevet opregnet på baggrund af 

institutionernes lønsum. Hermed er der opgjort et samlet ressourcefor-

brug i årsværk for hver kommune fordelt på de tre opgaveområder. 

Hver kommune har skullet udvælge henholdsvis 3 daginstitutioner, 3 

folkeskoler og 3 ældrecentre samt nogle øvrige institutioner. Kommu-

nerne har i gennemsnit udvalgt 12 institutioner – svarende til at kort-

lægningen har afdækket ca. 22 pct. af de 14 kommuners samlede de-

centrale ressourceforbrug. 
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1.4.2 Kvalitativ dataindsamling 

Kortlægningen af kommunernes organisering og opgavevaretagelse 

mv. på regnskabs-, bogførings- og lønområdet er sket dels med ud-

gangspunkt i et særskilt spørgeskema, dels på baggrund af kommune-

besøg af 2-3 dages varighed i hver af de 14 kommuner. 

Spørgeskemaet blev sendt til og besvaret af de centrale økonomi- og 

lønenheder i hver kommune og havde til formål at afdække den over-

ordnede organisering på regnskabs-, bogførings- og lønområdet samt 

identificere respondenter i kommunens forvaltninger/-fagcentre og på 

institutioner mv. til brug for ressourcekortlægningen, jf. ovenfor. 

På kommunebesøgene blev der gennemført møder og workshops med 

såvel centrale økonomi- og lønchefer, mellemledere og erfarne medar-

bejdere fra fagforvaltninger/-centre samt ledere og administrative 

medarbejdere fra daginstitutioner, skoler, ældrecentre samt en række 

øvrige institutioner. 

Med henblik på afdækning af bedste praksis er der blevet gennemført 

en række yderligere genbesøg i de kommuner, som analysen har vist 

har haft en høj produktivitet og/eller har tilrettelagt en særlig effektiv 

organisering og opgavevaretagelse. 

For en uddybning af metoden til indsamling af data og opregning af 

ressourceangivelser inden for kommunerne, se bilag A.1. 

1.5 Datavalidering 

Som led i analysen er der gennemført en betydelig validering af såvel 

de kvalitative som kvantitative data, som er blevet indsamlet.  

De kvalitative data (som primært er opsamlet gennem en række besøg i 

alle 14 kommuner) er blevet valideret gennem udarbejdelsen af kom-

munerapporter, der er udsendt til kommunerne med henblik på, at 

kommunen har kunnet gennemgå og godkende beskrivelsen af egen 

kommune. Kommunerapporterne har været udsendt til kommunerne til 

validering to gange i løbet af analysen. 

Der har fra starten af undersøgelsen været stor fokus på, at sikre en 

kvalificeret og præcis indsamling af kvantitative data, ligesom de ind-

samlede kvantitative data løbende er undergået validering igennem 

hele analysens forløb, som figuren nedenfor illustrerer. 
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Figur 3. Proces for kvalificering og validering af kvantitative data 

Workshop mhp. 
afgrænsning af 
opgavekatalog

Pilottest af 
spørgeskemaer

1. Validering   
Kontrol af 
alle data

2. Validering 
Fokus på 
afvigelser

3. Validering 
Sammenligning 

på tværs          

 

 

For at sikre ensartede og sammenlignelige kvantitative data på tværs af 

de 14 kommuner har dataindsamlingen været baseret på et klart af-

grænset opgavekatalog. Opbygningen af opgavekataloget for de om-

fattede regnskabs-, bogførings- og lønopgaver – herunder beskrivelsen 

og afgræsningen af hver delopgave – har taget udgangspunkt i den 

fællesoffentlige forretningsreferencemodel (FORM), der er et fælles 

katalog over de opgaver, som løses i den offentlige sektor.
2
 Opgaveka-

taloget er dog bl.a. på en workshop med deltagelse af alle 14 kommu-

ner blevet justeret og valideret med henblik på, at kataloget bedst mu-

ligt afgrænser og beskriver de enkelte opgaver indenfor regnskab, bog-

føring og løn – således at det har været genkendeligt for de personer, 

som har udfyldt spørgeskemaet.  

Opgavekataloget er efterfølgende blevet omformet til to spørgeskema-

er (ét til de centrale enheder og ét til de decentrale enheder), jf. oven-

for, der har været udsendt til samtlige de 14 kommuner til pilottest og 

validering, inden udsendelse.  

De indkomne kvantitative data fra spørgeskemaerne er efterfølgende 

blevet valideret tre gange.  

For det første har kommunerne fået tilsendt en oversigt over deres eg-

ne indberettede data, idet hver kommune i denne sammenhæng er ble-

vet bedt om at kontrollere en række konkrete angivelser, som enten har 

været meget høje/lave eller umiddelbart mangelfulde. Kommunerne 

har på den baggrund foretaget en række mindre justeringer, som dog 

ikke samlet set har medvirket til at flytte væsentligt på det opgjorte 

ressourceforbrug. 

For det andet er der blevet foretaget en validering, som har fokuseret 

på de kommuner, der skilte sig ud med en særlig høj eller lav produk-

tivitet. Som et led i denne validering er der blevet lavet en tværgående 

analyse af, hvilke angivelser der særligt medførte, at kommunen skilte 

sig ud. Kommunen er herefter blevet bedt om at revurdere korrekthe-

den af de identificerede angivelser. Denne validering har ligeledes gi-

vet anledning til en række mindre justeringer af de indberettede data, 

der dog heller ikke samlet set har medvirket til at flytte væsentligt på 

det opgjorte ressourceforbrug. 

For det tredje er der endelig sket en yderligere datavalidering i forbin-

delse med udsendelsen af kommunerapporterne, hvor den enkelte 

kommune har haft mulighed for at se sin egen produktivitet i forhold 

                                                                 

2 Jf. www.modernisering.dk 
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til de øvrige kommuner. Kommunerne har på denne baggrund haft 

mulighed for at revurdere sine egne angivelser. Denne validering har 

for enkelte kommuner medført en væsentlig justering af angivelserne, 

primært i nedadgående retning. 

Det kvalitative og kvantitative datagrundlag er dermed resultatet af en 

omfattende og grundig proces, hvor bl.a. alle data efter indsamlingen 

er blevet præsenteret for kilden, inden de er anvendt til analyse. De 

indsamlede data vurderes derfor også at have en høj grad af validitet. 

1.6 Rapportens opbygning 

Rapporten er opbygget med henblik på at afdække analysens to hoved-

formål.  

Kapitel 2 gennemgår de 14 kommuners organisering og produktivitet 

på regnskabs- og bogføringsområdet og opstiller en række forslag til 

indsatsområder, som kommunerne med fordel kan arbejde videre med 

i forhold til at sikre en effektiv opgavevaretagelse. 

Kapitel 3 gennemgår de 14 kommuners organisering og produktivitet 

på lønområdet og opstiller en række forslag til indsatsområder, som 

kommunerne med fordel kan arbejde videre med i forhold til at sikre 

en effektiv opgavevaretagelse. 

Kapitel 4 identificerer et samlet effektiviseringspotentiale på regn-

skabs-, bogførings- og lønområdet og omfatter desuden en række rele-

vante følsomhedsberegninger. 

Udover denne rapport, der udgør analysens samlede afrapportering, 

har hver af de deltagende kommuner modtaget en særskilt kommune-

rapport. Disse rapporter indeholder en beskrivelse og sammenligning 

af kommunens ressourceforbrug, organisering og produktivitet mv. 

med de øvrige 13 kommuner samt en række konkrete anbefalinger til, 

hvordan den enkelte kommune fremadrettet vil kunne tilrettelægge en 

mere effektiv opgavevaretagelse. 

For en yderligere uddybning af den bagvedliggende metode og gen-

nemførte datavalidering, se bilag A.2. 
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2. Regnskab og 
bogføring 

Dette kapitel omhandler de 14 kommuners opgaveløsning på regn-

skabs- og bogføringsområdet.  

Regnskabs- og bogføringsopgaverne løses ofte i tæt tilknytning til hin-

anden bl.a. som følge af, at kommunerne anvender det samme økono-

misystem til varetagelsen af opgaverne. Regnskabs- og bogføringsop-

gaverne vil derfor i det følgende blive behandlet under ét. 

Kapitlet gennemgår på den baggrund for det første de 14 kommuners 

ressourceforbrug på regnskabs- og bogføringsområdet.  

Herefter gennemgås for det andet, hvordan de 14 kommuner har orga-

niseret varetagelsen af regnskabs- og bogføringsopgaverne.  

For det tredje gennemgås produktivitetsforskellene mellem de 14 

kommuner på regnskabs- og bogføringsområdet og det undersøges, i 

hvilket omfang produktivitetsforskellene kan forklares ud fra forskelle 

i kommunestørrelse, kvalitetsniveau samt i forhold til, om kommunen 

er en sammenlægningskommune henholdsvis ikke-sammenlægnings-

kommune. 

For det fjerde beskrives de gevinster og udfordringer, som den valgte 

organiseringsform på regnskabs- og bogføringsområdet indebærer i 

forhold til at sikre en effektiv opgavevaretagelse.  

Endelig beskrives for det femte en række indsatsområder, som vil kun-

ne bidrage til at effektivisere kommunernes opgavevaretagelse på 

regnskabs- og bogføringsområdet i landets kommuner.  

2.1 Ressourceforbrug 

Undersøgelsen har vist, at kommunerne anvender betydelige res-

sourcer på løsningen af deres regnskabs- og bogføringsopgaver.  

De 14 kommuner anvender i alt ca. 950 årsværk på de regnskabs- og 

bogføringsopgaver, som er omfattet af analysen
3
. Det svarer til, at det 

samlede ressourceforbrug på de to opgaveområder på landsplan udgør 

knap 4.800 årsværk. 

Ressourceforbruget knytter sig især til bogføringsområdet, hvor de 14 

kommuner anvender 773 årsværk (svarende til i alt 3.884 på lands-

                                                                 

3 Omfatter ikke ressourceanvendelse til udvikling af økonomisystem. 
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plan). På regnskabsområdet anvender de 14 kommuner samlet 182 

årsværk på at løse de omfattede opgaver (svarende til i alt 915 årsværk 

på landsplan). Samlet set svarer det til, at kommunerne på landsplan 

anvender ca. 4.800 årsværk på de to opgaveområder. 

På regnskabsområdet udgør delopgaven »årsregnskab« den opgave, 

som de 14 kommuner samlet set anvender flest ressourcer på, efter-

fulgt at delopgaven »specialregnskaber«. Hertil kommer, at de 14 

kommuner har angivet, at de anvender ca. 25 pct. af de opgjorte res-

sourcer på »øvrige« regnskabsopgaver, jf. figur 4.  

 Figur 4. Fordeling af ressourceforbrug på regnskabsopgaver 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

Det betydelige ressourceforbrug angivet på »øvrige« regnskabsopga-

ver hænger sammen med, at det spørgeskema, som de decentrale en-

heder samt en række mindre centrale fagforvaltninger har besvaret, har 

været søgt tilpasset de opgaver, som de forventedes faktisk at løse. 

Spørgeskemaet har derfor ikke indeholdt en udtømmende liste over 

delopgaver og har derfor haft en »øvrig« opgavekategori. Kommuner-

ne er i forbindelse med datavalideringen blevet bedt om at validere de 

ressourcer, som er blevet angivet på »øvrige« regnskabsopgaver med 

henblik på bl.a. at sikre, at disse ressourceangivelser f.eks. ikke ved-

rørte tidsforbrug knyttet til økonomistyringsopgaver mv. Denne vali-

dering har dog kun medført mindre ændringer.  

På bogføringsområdet udgør delopgaven »leverandørbetalinger« den 

opgave, som de 14 kommuner samlet set anvender langt flest ressour-

cer på. De 14 kommuner anvender således knap halvdelen af de op-

gjorte ressourcer på denne opgave. Herefter kommer delopgaverne 

»administration af kasser«, »administration af debitorer« samt »poste-

ringsbilag«, jf. figur 5. 



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

25  

Figur 5. Ressourceforbrug fordelt på bogføringsopgaver 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

2.2 Organisering  

Undersøgelsen har vist, at kommunerne på regnskabs- og bogfø-

ringsområdet har decentraliseret en betydelig del af opgavevare-

tagelsen til institutioner og dermed har valgt en organiserings-

form, der tilnærmer sig arketypen »lokal opgavevaretagelse«. 

Enkelte kommuner har dog etableret »lokale fællesskaber« på 

daginstitutions- og ældreområdet. 

Der kan i forhold til kommunernes organisering sondres mellem føl-

gende to niveauer:  

 Centrale organisatoriske enheder i form af dels tværgående centre, 

kontorer og stabe, der servicerer hele kommunen, dels fagforvalt-

ninger/-centre, der har ansvaret for opgaveløsningen på et eller fle-

re fag-/serviceområder 

 Decentrale organisatoriske enheder i form af dels institutioner 

(daginstitutioner, skoler og ældrecentre mv.), dels distrikter/lokale 

fællesskaber, som administrativt servicerer to eller flere institutio-

ner. 

De gennemførte kommunebesøg har vist, at der på tværs af kommu-

nerne er en gruppe af regnskabs- og bogføringsopgaver, som de 14 

kommuner i helt overvejende grad har valgt at løse centralt i tværgå-

ende enheder og/eller fagforvaltninger. Disse opgaver omfatter »års-

regnskab«, »periodeopgørelse«, »likviditetsstyring«, »formue & lån«, 

»administration af fuldmagter«, »kontoplan«, »vedligeholdelse og ud-

vikling af økonomi- og lønsystemer«, »revision« og »afholdelse af 

undervisning«. 

Disse regnskabs- og bogføringsopgaver er kendetegnet ved, at de ty-

pisk har en kompleks karakter og forudsætter en kritisk masse i form 
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af en stor opgavevolumen, særlige systemer og/eller specialiserede 

kompetencer mv. for at blive løst effektivt. Opgaverne løses derfor 

også naturligt centralt. 

Herudover findes en væsentlig gruppe af regnskabs- og bogføringsop-

gaver, som i højere grad har en standardiseret karakter – det gælder 

f.eks. »leverandørbetalinger«, »debitoradministration«, »posteringsbi-

lag« og »kasseadministration« – eller forudsætter en vis faglig/lokal 

viden for at blive løst effektivt – det gælder f.eks. »specialregnskaber« 

og »mellemkommunale betalinger«.  

Da disse opgaver ikke har en kompleks karakter og ikke forudsætter en 

særlig viden el.lign. for at blive løst effektivt, kan de i princippet både 

løses centralt eller decentralt. Det er dog karakteristisk, at de 14 kom-

muner i vid udstrækning har valgt at decentralisere ansvaret for løs-

ningen af disse opgaver til institutionerne.  

Det gælder ikke mindst »leverandørbetalinger«, »kasseadministrati-

on«, »posteringsbilag« og »specialregnskaber«, som primært løses 

decentralt, ligesom de decentrale enheder også generelt anvender be-

tydelige ressourcer på »debitorer«, »kontoafstemninger« og »mellem-

kommunale betalinger« samt en række »øvrige regnskabs- og bogfø-

ringsopgaver«, jf. figur 6 
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Figur 6. Samlet ressourceforbrug vedrørende regnskabs- og bogføringsopgaver 
fordelt på centralt hhv. decentralt niveau i de 14 kommuner 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

Undersøgelsen viser desuden, at knap 60 pct. af de 14 kommuners res-

sourceforbrug knyttet til regnskabs- og bogføringsopgaver finder sted 

decentralt, og at det især er bogføringsopgaverne, som er lagt ud til de 

decentrale enheder, jf. figur 7. 

Figur 7. Samlet ressourceforbrug på hovedopgaver fordelt på centralt hhv. decen-
tralt niveau i de 14 kommuner 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 
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Det kan på denne baggrund fastslås, at de 14 kommuner har decentra-

liseret en betydelig del af opgavevaretagelsen på regnskabs- og bogfø-

ringsområdet, og at kommunerne således generelt har valgt en organi-

seringsform på regnskabs- og bogføringsområdet, som tilnærmer sig 

arketypen »lokal opgavevaretagelse«, jf. afsnit 1.2.  

Enkelte kommuner har dog – på afgrænsede serviceområder – inden 

for de seneste år valgt at etablere »lokale fællesskaber«, hvor ansvaret 

for opgaveløsningen placeres i selvstændige organisatoriske enheder, 

som løser regnskabs- og bogføringsopgaver for to eller flere institutio-

ner. Blandt de kommuner, der indgår i Deloittes undersøgelse, gælder 

dette således Odense Kommune, som har oprettet administrative fæl-

lesskaber på både daginstitutionsområdet og ældreområdet, Århus 

Kommune, som har oprettet lokale fællesskaber på daginstitutionsom-

rådet, samt Greve og Herning Kommuner, som begge har oprettet ser-

vicefællesskaber på ældreområdet. Flere af disse konkrete organisati-

onsmodeller vil blive uddybet i afsnit 2.5.3. 

Regnskabs- og bogføringsmedarbejderes anciennitet 

Det er karakteristisk, at de medarbejdere i de 14 kommuner, som løser 

regnskabs- og bogføringsopgaver, dvs. både centrale og decentrale 

medarbejdere, har en forskellig anciennitet. De 14 kommuner har såle-

des typisk en gruppe af regnskabs- og bogføringsmedarbejdere med en 

meget høj anciennitet på regnskabs- og bogføringsområdet, dvs. mere 

end 30 år, og en gruppe af forholdsvis nye regnskabs- og bogførings-

medarbejdere, dvs. med en anciennitet under 2 år på regnskabs- og 

bogføringsområdet. Det generelle billede fra spørgeskemaundersøgel-

sen og besøgene i kommunerne er dog, at medarbejderne i kommuner-

ne har en forholdsvis høj anciennitet. 

2.3 Produktivitetsforskelle 

Undersøgelsen har vist, at der eksisterer væsentlige forskelle i 

kommunernes produktivitet på regnskabs- og bogføringsområ-

det, og at de identificerede produktivitetsforskelle ikke kan for-

klares ved én overordnet faktor. 

Det samlede ressourceforbrug i årsværk på regnskabs- og bogførings-

området er som et led i undersøgelsen blevet opgjort for hver af de 14 

kommuner. Ressourceforbruget dækker over, hvad hver enkelt kom-

mune på såvel centralt som decentralt niveau anvender på at løse de 

omfattede regnskabs- og bogføringsopgaver. 

Hver af de 14 kommuners opgjorte ressourceforbrug er blevet sat i 

forhold til deres samlede antal af fuldtidsansatte, som er blevet fastsat 

med udgangspunkt i FLD-data for 2008. Der er på denne baggrund 

fastsat et produktivitetsmål i form af en årsværksratio for hver kom-

mune, som angiver, hvor mange fuldtidsansatte ét administrativt års-
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værk servicerer. Det er valgt at anvende årsværksratioer, da de udgør 

et ensartet og sammenligneligt produktivitetsmål på tværs af kommu-

ner, og da antallet af fuldtidsansatte (som et udtryk for kommunens 

størrelse) vurderes at være den væsentligste omkostningsdriver på 

regnskabs- og bogføringsområdet generelt.  

Opgørelsen af kommunernes produktivitet på regnskabs- og bogfø-

ringsområdet viser, at der eksisterer en betydelig forskel kommunerne 

imellem. De administrative årsværk i de to mest produktive kommuner 

servicerer således henholdsvis 109 og 108 fuldtidsansatte på regn-

skabs- og bogføringsområdet, mens de administrative årsværk i de to 

mindst produktive kommuner alene servicerer henholdsvis 63 og 56 

fuldtidsansatte, jf. figur 8. 

Figur 8. Produktivitetsforskelle på regnskabs- og bogføringsområdet 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009 og FLD-data, 2008. 

I det følgende vil det blive undersøgt, om de identificerede forskelle i 

kommunernes produktivitet på regnskabs- og bogføringsområdet kan 

forklares ud fra henholdsvis størrelse, om kommunerne er en sammen-

lægnings-/ikke-sammenlægningskommune samt i forhold til kommu-

nernes kvalitetsniveau. 

2.3.1 Størrelse 

De identificerede forskelle i de 14 kommuners produktivitet kan ikke 

umiddelbart forklares ud fra kommunernes størrelse.  

Deloitte finder, at en væsentlig forklaring på, at der ikke umiddelbart 

kan konstateres en sammenhæng mellem størrelse og produktivitet, er, 

at samtlige de 14 kommuner i overvejende grad har valgt en decentra-

liseret organiseringsform, hvor opgavevaretagelsen – herunder ikke 

mindst håndteringen af leverandørbetalinger, som er den mest ressour-

cekrævende opgave – er distribueret ud blandt et stort antal institutio-

ner. Dette indebærer, at de store kommuner ikke realiserer de stor-

driftsfordele, som de ellers potentielt kunne have haft, og det bliver 
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således andre forhold, som bliver afgørende for opnåelsen af en høj 

produktivitet. 

Desuden er det karakteristik, at en række af de større kommuner typisk 

har valgt at placere ansvaret for varetagelse af en række af de regn-

skabs- og bogføringsopgaver, som naturligt løses centralt, hos 

(fag)forvaltninger og/eller magistrater, hvilket indebærer, at de større 

kommuner heller ikke høster mulige stordriftsfordele i forhold til disse 

opgaver. 

På baggrund af den kvalitative kortlægning af kommunernes organise-

ring vurderes der derfor at eksistere et ikke-realiseret potentiale for at 

høste en række stordriftsfordele ved en mere centraliseret organise-

ringsform på regnskabs- og bogføringsområdet, som det f.eks. er sket 

ved etableringen af servicecentre i staten og i mange private virksom-

heder, jf. afsnit 2.6. 

2.3.2 Sammenlægning/ikke-sammenlægning 

Undersøgelsen omfatter ni sammenlægningskommuner og fem ikke-

sammenlægningskommuner. Det kan konstateres, at de ni sammenlag-

te kommuner umiddelbart har en tendens til at have en højere produk-

tivitet end de ikke-sammenlagte kommuner på regnskabs- og bogfø-

ringsområdet. De sammenlagte kommuner har således en gennemsnit-

lig årsværksratio på 85, mens de ikke-sammenlagte kommuner har en 

gennemsnitlig årsværksratio på 77 på regnskabs- og bogføringsområ-

det, jf. figur 9. 

Figur 9. Sammenhæng mellem produktivitet og sammenlægning/ikke-
sammenlægning 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009 og FLD-data, 2008. 

Tendensen til, at sammenlægningskommuner er mere produktive end 

ikke-sammenlægningskommuner, vurderes på baggrund af de gennem-

førte kommunebesøg at kunne forklares ved, at sammenlægnings-

kommuner som følge af sammenlægningen nødvendigvis har skullet 
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overveje, hvordan opgaveløsningen organiseres og tilrettelægges mest 

effektivt i den nye kommune. Sammenlægningskommunerne har såle-

des i højere grad end ikke-sammenlægningskommunerne haft en an-

ledning til at optimere og gennemtænke deres organisering og arbejds-

gange på området. 

2.3.3 Kvalitet 

Respondenterne i de 14 kommuner, herunder såvel de centrale og de-

centrale respondenter, er blevet anmodet om selv at vurdere, med hvil-

ket kvalitetsniveau de løser deres regnskabs- og bogføringsopgaver. 

Det kan på denne baggrund konstateres, at de 14 kommuner generelt 

vurderer, at de har et højt kvalitetsniveau på regnskabs- og bogfø-

ringsområdet. Det tyder herudover ikke på, at en høj produktivitet op-

nås på bekostning af kvaliteten, når der ses på kommunernes egen 

vurdering af deres kvalitetsniveau. De mest produktive kommuner 

vurderer således også alle deres kvalitetsniveau til at være højt, jf. fi-

gur 10. 

Figur 10. Kommunernes vurdering af eget kvalitetsniveau 

Højt

Lavt

Høj produktivitet Lav produktivitet
 

Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009.  

Kommunernes produktivitet kan desuden sammenholdes med et objek-

tivt kvalitetsmål i form af andelen af deres forfaldne leverandørfaktu-

raer pr. 1. oktober 2009 set i forhold til deres samlede årlige leveran-

dørfakturaer. Denne sammenligning peger imidlertid ikke på, at de 

mest produktive kommuner har en lavere kvalitet knyttet til håndterin-

gen af leverandørbetalinger, som er den regnskabs- og bogføringsop-

gave, kommunerne anvender flest ressourcer på. Tværtimod er der en 

svag tendens til, at de mest produktive kommuner også er de kommu-

ner, der har den laveste andel forfaldne leverandørfakturaer., jf. figur 

11. 
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Figur 11. Sammenhæng mellem produktivitet og andelen af forfaldne fakturaer 
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Andel forfaldne fakturaer pr. 1. oktober 2009  

Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009 og FLD-data, 2008. 

2.4 Gevinster og udfordringer ved organi-

seringsform 

Undersøgelsen har vist, at den overvejende decentraliserede or-

ganiseringsform på regnskabs- og bogføringsområdet har en 

række fordele i forhold til at skabe styringsmæssig sammen-

hæng, incitamenter og lokal indsigt for den lokale leder. Den de-

centraliserede organiseringsform indebærer dog samtidig en 

række udfordringer i form af sårbarhed og utilstrækkelige kom-

petencer samt risiko for uensartet opgavevaretagelse, lavere kva-

litet og forskydning af fokus væk fra kerneopgaver.  

Undersøgelsen har vist, at kommunerne generelt har decentraliseret en 

betydelig del af opgavevaretagelsen på regnskabs- og bogføringsom-

rådet og derfor har valgt en organiseringsform, der tilnærmer sig arke-

typen »lokal opgavevaretagelse«. Enkelte kommuner har dog valgt at 

oprette »lokale fællesskaber« typisk på daginstitutions- og ældreområ-

det. 

Flere kommuner peger på, at den væsentlige decentralisering af opga-

vevaretagelsen på regnskabs- og bogføringsområdet til institutioner, 

kan medvirke til at skabe en tættere sammenhæng mellem institutions-

lederens økonomiske styringsansvar og den konkrete løsning af regn-

skabs- og bogføringsopgaver. Organiseringsformen har desuden den 

fordel, at institutionen har et incitament til at sikre en effektiv opgave-

løsning og derudover har en lokal indsigt og viden, som på nogle 

punkter kan gøre opgaveløsningen lettere.  

Undersøgelsen viser dog samtidig, at organiseringsformen indebærer 

følgende udfordringer i forhold til at sikre – og over tid at opretholde – 

en effektiv opgavevaretagelse: 
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 Sårbarhed. En decentralisering af en væsentlig del af regnskabs- og 

bogføringsopgaverne til institutionerne indebærer, at opgaverne ty-

pisk vil skulle løses af den daglige leder og/eller af en sekretær 

el.lign. Dette indebærer en betydelig sårbarhed i forbindelse med 

bl.a. sygdom, jobskifte o.l., da opgaveløsningen er koncentreret på 

få personer.  

 Utilstrækkelige kompetencer. Den daglige leder på institutionerne 

har typisk en ikke-administrativ uddannelse som f.eks. pædagog, 

lærer eller sygeplejerske mv. Lederen er således som udgangspunkt 

ikke uddannet til at varetage regnskabs- og bogføringsopgaver og 

vil i takt med at flere administrative opgaver overlades til instituti-

oner kunne opleve at have utilstrækkelige kompetencer til at løse 

opgaverne effektivt og med en passende kvalitet. 

 Risiko for uensartet opgavevaretagelse. Når løsningen af en stor 

del af regnskabs- og bogføringsopgaverne decentraliseres til insti-

tutionerne indebærer det en risiko for, at der udvikler sig en for-

skellig lokal praksis for opgaveløsningen, og at denne således bli-

ver uensartet på tværs af institutioner. Dette kan bl.a. resultere i, at 

konteringer, afstemninger mv. bliver forskellige på tværs institutio-

ner, og at kommunen dermed samlet får vanskeligere ved at gen-

nemføre en effektiv økonomistyring. 

 Risiko for lav kvalitet. Som følge af at de lokale ledere typisk ikke 

er uddannet til at varetage regnskabs- og bogføringsopgaver, og in-

stitutionerne generelt er sårbare overfor sygdom, jobskifte o.l. er 

der i en decentral organiseringsform risiko for, at der laves flere 

fejl, og at kvaliteten af opgavevaretagelsen således bliver (for) lav. 

 Forskydning af fokus væk fra kerneopgaver. I det omfang de enkel-

te institutioner får ansvaret for at løse en lang række regnskabs- og 

bogføringsopgaver kan det give anledning til, at de daglige ledere 

anvender uforholdsmæssig meget tid på varetagelsen heraf i stedet 

for at anvende deres tid på ledelse i tilknytning til de borgernære 

kerneopgaver, dvs. børnepasning, undervisning, ældrepleje mv. 

Organiseringsformen »lokale fællesskaber« kan imødegå en række af 

disse udfordringer ved især at mindske sårbarheden og sikre, at den 

enkelte institutionsleder kan fokusere sin tid på ledelse i tilknytning til 

kerneopgaverne. Også i forhold til denne organiseringsform kan det 

imidlertid fortsat være en udfordring at opbygge et tilstrækkeligt kom-

petenceniveau og minimere risikoen for en lav kvalitet og en uensartet 

opgaveløsning på tværs. 

De identificerede udfordringer kan dog adresseres på forskellig vis, og 

der vil i det følgende afsnit blive skitseret en række indsatsområder, 

som undersøgelsen har vist, kan bidrage til at effektivisere opgaveva-

retagelsen på regnskabs- og bogføringsområdet. 
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2.5 Indsatsområder for at sikre en effektiv 

opgaveløsning 

Deloitte har identificeret syv indsatsområder, som vil kunne 

medvirke til at effektivisere kommunernes varetagelse af regn-

skabs- og bogføringsopgaver. De mest produktive kommuner 

har typisk arbejdet med flere af indsatsområderne, og for at rea-

lisere en høj produktivitet er det afgørende, at der løbende og 

systematisk arbejdes på at udvikle og optimere tilrettelæggelsen 

af regnskabs- og bogføringsopgaverne.  

Undersøgelsen har vist, at der ikke er én overordnet faktor, som f.eks. 

størrelse, der kan forklare de identificerede forskelle i kommunernes 

produktivitet på regnskabs- og bogføringsområdet, hvilket bl.a. vurde-

res at hænge sammen med den overvejende decentraliserede organise-

ringsform på området. 

Såvel små som store kommuner kan således tilsyneladende opnå en 

høj produktivitet, såfremt de tilrettelægger opgavevaretagelsen – inden 

for rammerne af den valgte organiseringsform – hensigtsmæssigt og 

desuden har løbende fokus på at udvikle og optimere opgaveløsningen. 

Det forhold, at sammenlægningskommuner tenderer mod at være mere 

produktive end ikke-sammenlægningskommuner, indikerer således, at 

et løbende fokus på udvikling af opgaveområdet er centralt i forhold til 

at understøtte produktivitetsforbedringer. 

Dette afsnit gennemgår på den baggrund en række indsatsområder, 

som, Deloitte vurderer, kan bidrage til at effektivisere opgavevareta-

gelsen på regnskabs- og bogføringsområdet. De foreslåede indsatsom-

råder adresserer de udfordringer i form af sårbarhed, utilstrækkelige 

kompetencer, risiko for lav kvalitet mv., jf. ovenfor, som knytter sig til 

den for indeværende dominerende måde at organisere varetagelsen af 

regnskabs- og bogføringsopgaver på.  

Afsnittet vil således pege på en række indsatsområder, som kommu-

nerne med fordel kan fokusere på, hvis de indenfor rammerne af orga-

niseringsformerne »lokal opgavevaretagelse« og/eller »lokale fælles-

skaber« vil sikre en effektiv opgavevaretagelse.  

Samlet set peges der på i alt 7 indsatsområder i forhold til at sikre en 

effektiv opgavevaretagelse på regnskabs- og bogføringsområdet, jf. 

bokse. 
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Rammer for opgavevaretagelsen

Varetagelsen af opgaverne

• Brugervenlige og integrerede systemer

• Klare snitflader og standarder

• Dedikerede administrative ressourcer

• Risikobaseret og automatiseret kontrol

• Løbende opfølgning på og læring af systematiske fejl

• Forbedret decentralt kompetenceniveau

• Enstrenget support og service

 

Under hvert indsatsområde vil der blive givet en række eksempler på 

succesfulde tiltag, som nogle af 14 kommuner allerede i dag har 

igangsat med henblik på at effektivisere opgavevaretagelsen og adres-

sere de identificere udfordringer.  

Det er kendetegnende, at de kommuner, som i dag har opnået en høj 

produktivitet, også typisk er de kommuner, som er nået langt i forhold 

til flere af de skitserede indsatsområder, jf. tabel 2. 

Tabel 2. Vurdering af indsatsområderne i de tre mest produktive kommuner 

Regnskab og  
bogføring  

Mest           
produktive 

Næstmest   
Produktive 

Tredje mest 
produktive 

Brugervenlige og integrerede 
systemer 

+ + (+) 

Klare snitflader og standarder (+)  + 

Dedikerede administrative res-
sourcer 

+ +  

Risikobaseret og automatiseret 
kontrol 

(+) (+) (+) 

Løbende opfølgning på og læ-
ring af systematiske fejl 

(+) (+) (+) 

Forbedret decentralt kompeten-
ceniveau 

+ +  

Enstrenget support og service  (+) + 

Note: Et + angiver at kommunen er længst fremme på området, mens et (+) angiver, at 

kommunen, er godt i gang. 

Deloitte har foretaget en generel vurdering af, hvor langt de 14 kom-

muner er kommet i forhold til indsatsområderne. Kommunerne er på 

denne baggrund blevet inddelt i tre grupper, og hver af de tre gruppers 

gennemsnitlige produktivitet er herefter blevet sammenlignet. Denne 

sammenligning indikerer, at de kommuner, som er nået længst i for-

hold til flere af de skitserede indsatsområder, er ca. 30 procent mere 

produktive end de kommuner, som i mindre omfang har arbejdet med 

indsatsområderne jf. figur 12. 
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Figur 12. Sammenhæng mellem kommunernes produktivitet og hvor langt kom-
munerne er kommet med indsatsområderne 
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Det er samlet set Deloittes vurdering, at det afgørende for at opnå en 

høj produktivitet på regnskabs- og bogføringsområdet er, at kommu-

nerne løbende har fokus på at udvikle opgavevaretagelsen på området, 

og at udviklingen sker bredt i forhold til en flerhed af indsatsområder-

ne. Desuden vurderes en gennemførelse af flere af indsatsområderne – 

udover produktivitetsforbedringer – samtidig at kunne øge kvaliteten i 

opgaveløsningen. 

Det vil dog være muligt for en kommune under særligt gunstige for-

hold at opnå en produktiv opgavevaretagelse med en høj kvalitet uden 

at have gennemført ovenstående indsatsområder. Dette vil dog kræve, 

at kommunen er begunstiget af meget erfarne medarbejdere i hele or-

ganisationen, der alle har solide kompetencer indenfor deres opgave-

felt og et bredt netværk i organisationen. En sådan gunstig situation 

gør imidlertid også kommunen særlig sårbar, såfremt der sker en større 

udskiftning af de erfarne medarbejdere f.eks. i forbindelse med pensi-

oneringer. 

Det er Deloittes vurdering, at langt hovedparten af landets kommuner i 

dag har valgt en organiseringsform, som i vid udstrækning svarer til 

den, der er blevet identificeret i de 14 kommuner. Deloitte er således 

kun bekendt med få kommuner, som f.eks. har oprettet et fælles ser-

vicecenter på regnskabs- og bogføringsområdet, der dækker samtlige 

forvaltninger og institutioner (f.eks. Københavns Kommune). Neden-

stående indsatsområder vurderes derfor generelt at kunne bidrage som 

inspiration for landets kommuner i forhold til at effektivisere opgave-

varetagelsen på regnskabs- og bogføringsområdet. 

I det efterfølgende afsnit 2.6 vil der endvidere blive anvist en alterna-

tiv vej til, hvordan kommunerne ved etableringen af et »fælles service-

center« på området kan sikre en høj effektivitet over tid via realisering 

af stordriftsfordele mv. og imødegå en række af de udfordringer vedrø-

rende bl.a. sårbarhed, forskydning af fokus væk fra kerneopgaver mv., 
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som undersøgelsen har vist eksisterer på regnskabs- og bogføringsom-

rådet.  

2.5.1 Brugervenlige og integrerede systemer 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne an-

vender systemer, som er brugervenlige og gør opgaveløsningen 

let for institutionerne. Samtidig bør institutionerne kun have én 

indgang til de relevante systemer, som de har behov for at an-

vende.  

Den kvalitative dataindsamling har vist, at de lokale ledere og de ad-

ministrative medarbejdere i de 14 kommuner løser en lang række 

regnskabs- og bogføringsopgaver, men sjældent er specialister på øko-

nomiområdet.  

 

På trods af, at de lokale ledere og administrative medarbejdere ikke er 

specialister, anvender institutionerne i de fleste kommuner alligevel de 

specialiserede økonomisystemer, som også anvendes af kommunens 

centrale økonomienhed. Disse systemer er typisk udviklet med henblik 

på at kunne administrere kommunens samlede økonomi og har derfor 

indbygget funktionaliteter, der kan løse mangeartede økonomiopgaver. 

Dette indebærer, at systemerne ofte er komplekse at anvende for den 

lokale leder og administrative medarbejder.  

 

Den kvalitative dataindsamling har herudover vist, at det er kendeteg-

nende, at der i de fleste kommuner ikke er sikret en fuld integration 

mellem de forskellige systemer, som institutionerne anvender. Institu-

tionerne skal derfor have kendskab til forskellige systemer for at kun-

ne løse deres regnskabs- og bogføringsopgaver.  

 

For at sikre en effektiv opgavevaretagelse i den rigtige kvalitet, er det 

Deloittes vurdering, at der er behov for, at institutionernes opgavevare-

tagelse understøttes af systemer, der er tilpassede de lokale forhold og 

de lokale ledere og medarbejderes kompetenceniveau.  

 

Systemerne skal således for det første være brugervenlige, så lederen 

eller den lokalt placerede administrative medarbejder kan anvende sy-

stemerne uden, at det forudsætter en betydelig forudgående kompeten-

ceudvikling. Desuden bør der alene være adgang til de funktionaliteter, 

som er relevante for institutionen. Det bør således være let for institu-

tionerne – herunder for de institutioner, som kun anvender systemet 

med jævne mellemrum – at kunne navigere i systemet og at kunne fin-

de relevant information. En sådan enkel systemmæssig brugerflade vil 

desuden betyde, at en ny leder eller administrativ medarbejder på bag-

grund af en forholdsvis kort oplæring vil kunne tilgå systemet og der-

med relativt hurtigt være i stand til at løse sine regnskabs- og bogfø-

ringsopgaver. Odense Kommune er et eksempel på en kommune, som 

anvender et økonomisystem, der i vid udstrækning imødekommer be-

hovet for en stor grad af brugervenlighed, jf. boks. 
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Systemerne skal herudover for det andet gøre opgaveløsningen let. 

Dette kan ske ved at udvikle systemer, der med en række forholdsvis 

simple funktionaliteter og foruddefinerede afgrænsninger kan under-

støtte en mere smidig opgavevaretagelse, gøre det mere attraktivt at 

anvende indkøbssystemerne samt minimere risikoen for fejlkonterin-

ger mv. Sådanne systemmæssige tiltag vil ikke mindst kunne medvirke 

til en mere effektiv håndtering af leverandørbetalinger, som er den 

regnskabs- og bogføringsopgave, som de decentrale enheder anvender 

langt flest ressourcer på. Som eksempler herpå kan nævnes følgende: 

 

 Foruddefinerede konti. Der kan i systemerne med fordel indbygges 

afgrænsninger af, hvilke konti den enkelte institution kan kontere 

på.  

 Automatiske forslag til konteringer. Der kan med fordel indbygges 

automatiske forslag til konteringer af de indkøb, der jævnligt fore-

tages, idet der som udgangspunkt bør ske en kontering direkte i 

forbindelse med indkøbet og ikke ved modtagelse af regningen.  

 Afgrænsede lister med standardvarer. Der kan med fordel i ind-

købssystemet indbygges afgrænsede lister med standardvarer for 

hver institutionstype, således at f.eks. en skole i indkøbssystemet 

relativt let kan finde og bestille de gængse papir- og kontorvarer 

mv., som en skole typisk anvender.  

 Sælgerskabte ordrer. Det kan alternativt overvejes at indføre sæl-

gerskabte ordrer, hvor det er leverandøren, som løbende genererer 

en elektronisk liste med standardvarer, som institutionen har købt 

og dermed kunne have behov for at genanskaffe. Et sådant initiativ 

er igangsat i Århus Kommune, jf. boks. 

 

Sælgerskabte ordrer i Århus Kommune 

Århus Kommune er ved at undersøge mulighederne for at indføre såkald-

te »sælgerskabte« ordrer, hvor leverandøren identificerer, hvilke varer en 

given institution generelt har købt og på den baggrund fremsender en 

liste, som gør det administrativt enkelt for institutionen at genbestille de 

pågældende varer. 

 

Århus Kommune vurderer, at anvendelsen af »sælgerskabte« ordrer bety-

deligt vil kunne reducere den tid, som institutionerne i dag anvender på at 

bestille varer mv. 

Brugervenligt økonomisystem i Odense Kommune 

Odense Kommune anvender økonomisystemet ØS Indsigt, som de har 

udviklet sammen med 6 andre kommuner og 2 regioner. Systemet er bl.a. 

søgt tilpasset de decentrale enheders behov, og de decentrale enheder op-

lever da også generelt, at systemet er overskueligt og enkelt at bruge bl.a 

som følge af, at der er indbygget en række lettilgængelige og styringsrele-

vante rapporteringsfunktioner og en hensigtsmæssig kontoplan i syste-

met. 
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Der bør endelig – optimalt set – for det tredje kun være én indgang for 

institutionerne til samtlige relevante systemer. Der bør således være 

integration mellem de forskellige systemer, herunder økonomisystem, 

lønsystem og indkøbssystem, således at lederen og/eller den admini-

strative medarbejder ikke skal indtaste, validere og udtrække data i 

forskellige systemer. Den kvalitative kortlægning har vist, at ingen af 

de 14 kommuner har sikret en fuld integration mellem de forskellige 

systemer, og der vurderes derfor at være et potentiale i forhold til at 

udvikle en fælles systemadgang i kommunerne.  

 

Odense Kommune har dog i forhold til den generelle ledelsesinforma-

tion udviklet et system, som giver institutionen mulighed for løbende 

at følge en række relevante nøgletal mv., jf. boks. 

 

 

2.5.2 Klare snitflader og standarder 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne fast-

sætter klare snitflader for opgaveløsningen, udarbejder standar-

der for, hvad og hvordan der skal leveres, samt løbende følger op 

på, om opgaveløsningen tilrettelægges optimalt. 

Institutionerne har i en decentraliseret organiseringsform ansvaret for 

løsningen af en betydelig del af regnskabs- og bogføringsopgaverne. I 

de 14 kommuner varetager det centrale økonomikontor (eller fagfor-

valtningerne) dog også en lang række regnskabs- og bogføringsopga-

ver, herunder ikke mindst de opgaver, som er kendetegnet ved en stor 

grad af kompleksitet, og som stiller krav om en kritisk masse for at 

blive løst effektivt. 

 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter i denne organiseringsform, 

at der eksisterer klare snitflader og standarder for, hvordan opgaverne 

løses og leveres.  

 

Den kvalitative dataindsamling har imidlertid vist, at dette ikke er til-

fældet i alle kommunerne i dag. I en række kommuner afspejles dette 

f.eks. ved, at leverandørregninger »hænger« fast i systemet, uden at 

bliver videreformidlet til den rette person, eller at det er uklart, hvem 

Portalløsning i Odense Kommune 

Odense Kommune har udviklet et ledelsesinformationssystem i form af 

en LIS-portal, der giver den enkelte institution mulighed for at følge ud-

viklingen i bl.a. sygefravær, lønforbrug, andel varekøb handlet på ind-

købsaftaler, antal e-handlede ordrer mv. Systemet er ved at blive udbredt 

til hele kommunen. 

 

Odense Kommune vurderer generelt, at portalen skaber et mere enkelt og 

overskueligt styringsmæssigt overblik for den enkelte institution. En 

række institutioner peger da også på, at de finder portalen nyttig. 
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der er ansvarlig for at foretage forskellige typer af kontoafstemninger. 

Dette bidrager til en uproduktiv opgavevaretagelse og en lav kvalitet. 

 

En klar afgrænsning af snitflader er således nødvendigt for at sikre, at 

den enkelte institution og/eller forvaltning præcis ved, hvilke opgaver 

de selv forventes at løse, og hvilke opgaver andre enheder i kommu-

nen løser. Klare snitflader minimerer dobbeltarbejde og medvirker til 

at understøtte en mere optimal ressourceudnyttelse på tværs i kommu-

nen. En måde hvorpå, der kan skabes klarhed om snitfladerne i kom-

munen er f.eks. ved at udarbejde egentlige aftaler eller oversigter, som 

det f.eks. er sket i Mariagerfjord Kommuner, jf. boks.  

 

Standarder for leverancer eller leveranceaftaler er et andet væsentligt 

tiltag, der kan medvirke til at skabe klarhed om opgaveløsningen og 

dermed sikre en effektiv og ensartet opgavevaretagelse. Herudover kan 

leveranceaftaler medvirke til, at gøre det lettere at konsolidere data på 

tværs i kommunen. Leveranceaftaler bør som minimum indeholde en 

beskrivelse af, hvad der skal leveres, faste deadlines for leverancen, 

samt krav til i hvilken form og i hvilken kvalitet, der leveres. Det er 

endvidere væsentligt, at der løbende følges op på, at kravene efterle-

ves, og at det har konsekvenser ikke at følge kravene. Kerteminde 

Kommune har som et godt eksempel herpå udarbejdet opgavelister 

samt faste skabeloner for regnskabsaflæggelsen, jf. boks. 

 

Opgavelister og skabeloner for regnskabsaflæggelsen i Kerteminde 

Kommune 

Den centrale økonomienhed i Kerteminde Kommune har ansvaret for at 

koordinere, samle og aflægge kommunens årsregnskab. Den centrale 

økonomienhed har udarbejdet en tidsplan med henblik på at sikre, at alle 

kommunens medarbejdere er informeret om datoer for lukning af bogfø-

ring mv. Herudover udarbejdes hvert år en opgaveliste med de opgaver, 

som skal være afsluttet i forbindelse med årsregnskabet, ligesom der er 

udarbejdet skabeloner, som forvaltningerne mv. skal anvende til indbe-

retning af regnskabsbemærkninger. Den centrale økonomienhed følger 

løbende op på fremdriften, og der afholdes løbende møder med økonomi-

konsulenterne i fagforvaltningerne.  

 

Kerteminde Kommune vurderer, at opgavelisterne har været med til at 

klargøre opgavesnittet og ansvarliggøre de enkelte medarbejdere i forhold 

til løsningen af deres regnskabsopgaver. 

Oversigt over snitflader i Mariagerfjord Kommune 

Mariagerfjord Kommune har mellem den centrale økonomienhed og fag-

enhederne udarbejdet oversigter over snitfladerne, som beskriver enhe-

dernes roller, ansvar og opgaveområder. Oversigterne blev udarbejdet i 

forlængelse af kommunesammenlægningen, hvor der var behov for at få 

skabt klarhed om opgavefordelingen mv.  

 

Oversigterne er stadig under udvikling, men Mariagerfjord Kommune 

vurderer dog, at de medvirker til at skabe større klarhed i opgaveløsnin-

gen. 
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En løbende opfølgning på, om regnskabs- og bogføringsopgaverne 

løses hensigtsmæssigt, er endelig en forudsætning for løbende at kun-

ne justere og optimere opgavetilrettelæggelsen, så der hele tiden er 

klarhed om opgavesnit og ansvarsfordelingen. En løbende opfølgning 

sikrer således, at uhensigtsmæssige og derved typisk tidskrævende 

arbejdsgange kan identificeres og dermed afhjælpes, men også at ar-

bejdsgangene hele tiden tilpasses ændringer i opgaven. I Ringkøbing-

Skjern Kommune anvender man arbejdsgangskonsulenter til løbende 

at udvikle og optimere opgavetilrettelæggelsen, jf. boks. 

 

2.5.3 Dedikerede administrative ressourcer 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at administrationen i 

kommunens decentrale enheder bør have en sådan form, så der 

kan dedikeres administrative fuldtidsmedarbejdere til løsningen 

af regnskabs- og bogføringsopgaver. Små institutioner kan der-

for med fordel dele administrative ressourcer eller kommunen 

kan vælge at etablere lokale fællesskaber og servicecentre. 

Det er Deloittes vurdering, at en væsentlig decentralisering af regn-

skabs- og bogføringsopgaver, herunder af opgaver med en vis kom-

pleksitet, stiller store krav til de lokale lederes og administrative med-

arbejderes kompetencer, systemkendskab og opgaveforståelse mv. En 

effektiv opgavevaretagelse vurderes derfor også at forudsætte, at det er 

dedikerede administrative medarbejdere, som løser opgaverne i en 

meget decentral organiseringsform. 

 

Undersøgelsen har imidlertid vist, at en række institutioner typisk er 

for små til selv at kunne ansætte egne administrative medarbejdere. 

Det gælder ikke mindst daginstitutioner, som med en gennemsnitlig 

lønsum på ca. 8 mio. kr. er relativt små enheder sammenlignet med 

skoler, ældrecentre og øvrige institutioner, som i gennemsnit har en 

lønsum, der er 3-5 gange så stor, og derfor i højere grad selv vil kunne 

Arbejdsgangskonsulenter Ringkøbing-Skjern Kommune 

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder systematisk med procesoptime-

ring og har uddannet 22 arbejdsgangskonsulenter på tværs af kommunen, 

der ved siden af deres almindelige opgaver, har ansvaret for løbende at 

gennemføre procesoptimeringsprojekter. På økonomiområdet har Ring-

købing-Skjern Kommune bl.a. gennemført en arbejdsgangsanalyse af 

håndteringen af mellemkommunale betalinger og af betalingen af regnin-

ger i Beskæftigelsesforvaltingen. 

 

De enkelte fag- og stabschefer indsender til kommunens centrale økono-

mienhed et særligt skema med forslag til arbejdsgangsanalyser.  Såfremt 

forslaget har et indhold, der kan betinge en arbejdsgangsanalyse, udbydes 

de enkelte arbejdsgangsanalyser til arbejdsgangskonsulenterne. Der er 

oftest tilknyttet 2 konsulenter til hver arbejdsgangsanalyse.. 

 

Kommunens erfaringer med arbejdsgangskonsulenterne er gode, da de 

sikrer, at der løbende sættes fokus på udvikling og effektivisering af 

opgavevaretagelsen »nedefra« i organisationen. 
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ansætte en dedikeret administrativ medarbejder i form af en sekretær 

el.lign. 
 

I en række kommuner, hvor daginstitutionerne har fået ansvaret for at 

løse en væsentlig række regnskabs- og bogføringsopgaver, er der såle-

des også eksempler på, at en række institutioner har valgt at gå sam-

men om at dele en administrativ medarbejder, der løser opgaverne for 

dem. Det gælder f.eks. i Nyborg Kommune, jf. boks. 

 

  
 

Enkelte kommuner har i lyset af de udfordringer, der knytter sig til at 

decentralisere opgaveløsningen til de enkelte institutioner, valgt fra 

centralt hold at oprette lokale administrative fællesskaber med henblik 

på bl.a. at minimere sårbarheden samt effektivisere opgavevaretagel-

sen. De lokale fællesskaber er oprettet som et generelt organisatorisk 

og ledelsesmæssigt tiltag på daginstitutionsområdet og ældreområdet i 

følgende kommuner i stikprøven: 

 

 Daginstitutionsområdet: Odense Kommune og Århus Kommune. 

 Ældreområdet: Greve Kommune, Herning Kommune og Odense 

Kommune. 

I Odense Kommune er erfaringerne med lokale fællesskaber på dagin-

stitutionsområdet generelt gode, jf. boks. 

 

Fælles bogholder i Nyborg Kommune 

I Nyborg Kommune har 7 daginstitutioner valgt at gå sammen om at dele 

en fælles administrativ ressource i form af en bogholder, som varetager 

regnskabs- og bogføringsopgaverne for institutionerne, herunder leveran-

dørbetalinger mv. De 7 daginstitutioner deles om udgiften til den fælles 

bogholder, som tager rundt på de enkelte daginstitutioner for at løse opga-

verne. Bogholderen har således ikke noget eget kontor, men sidder fysisk 

på de enkelte institutioner og løser opgaverne. Daginstitutionslederne er 

meget tilfredse med ordningen, som giver dem bedre mulighed for at 

fokusere på løsningen af deres kerneopgaver. 
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På ældreområdet har Odense Kommune valgt at etablere ét administra-

tivt fællesskab, der varetager regnskabs- og bogføringsopgaver for 

samtlige ældrecentre, jf. boks. 

 

 
 

I Herning Kommune er der på ældreområdet valgt en anden organisa-

torisk løsning end i Odense Kommune, idet de administrative fælles-

skaber er forankret lokalt i tilknytning til en afgrænset række ældre-

centre, jf. boks. 

 

Administrativt fællesskab på ældreområdet i Odense Kommune 

Odense Kommune oprettede i 2006 Odense Kommunale Ældrepleje 

(OKÆ), som varetager regnskabs- og bogføringsopgaverne for samtlige 

kommunens 23 ældre- og plejecentre. OKÆ var til at starte med opdelt i 

funktionsområder, men har siden 1. januar 2008 udgjort ét samlet admini-

strativt center på ældreområdet. Ældre- og plejecentrene varetager fortsat 

vagtplanlægning mv., men samtlige regnskabs- og bogføringsopgaver, 

herunder leverandørbetalinger mv., varetages af OKÆ.  

 

Odense Kommune peger på, at etableringen af OKÆ har skabt en mere 

ensartet opgavevaretagelse, bedre muligheder for standardisering og 

forbedrede muligheder for faglig sparring mv. blandt medarbejderne. 

Lokale fællesskaber på daginstitutionsområdet i Odense Kommune 

Odense Kommune etablerede som led i en ny ledelsesreform 29 lokale 

administrative centre pr. 1. januar 2006, som hver betjener ca. 5 børne-

huse (= daginstitutioner). Hvert center har ansat en administrativ leder, 

som typisk deler en sekretær med et andet administrativt center. Centrene 

løser regnskabs- og bogføringsopgaver for børnehusene og er desuden 

ansvarlige for at gennemføre økonomistyring, budgetopfølgning mv. Den 

administrative leder foretager som et led i opgavevaretagelsen ugentlige 

besøg i hvert børnehus.  

 

Odense Kommune peger på, at etableringen af lokale fællesskaber på 

daginstitutionsområdet har medvirket til at skabe en bedre ledelse på 

området, idet den valgte struktur bl.a. giver den administrative leder 

bedre tid til at tænke strategisk, mens den daglige leder i børnehusene har 

fået bedre tid til faglig ledelse og udvikling. Herudover vurderes organi-

seringsformen at have  medvirket til at øge kvalitetsniveauet og produk-

tiviteten på området som følge af den større opgavevolumen. Kommunen 

vurderer dog, at organiseringsformen fortsat indebærer en vis sårbarhed. 
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2.5.4 Risikobaseret og automatiseret kontrol 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunen tilrette-

lægger en risikobaseret kontrolindsats, der tager højde for risiko 

og væsentlighed, og som både kan omfatte forebyggende og au-

tomatiserede systemkontroller og opdagende kontroller. 

Det forhold, at de lokale ledere og de administrative medarbejdere i de 

14 kommuner løser en lang række regnskabs- og bogføringsopgaver, 

men som nævnt sjældent er specialister på økonomiområdet, øger risi-

koen for, at der begås fejl, herunder ikke mindst i forhold til leveran-

dørbetalinger, som de decentrale enheder anvender langt flest ressour-

cer på. Det kan således f.eks. være fejl i form af en forkert eller uens-

artet kontering på konti og perioder, forkert håndtering af moms, for 

sen betaling af fakturaer eller betaling af fejlagtige fakturaer.  

 

Hvis der i en kommune begås mange fejl, kan det potentielt have be-

tydning for kommunens evne til at foretage en effektiv økonomisty-

ring. En konsekvens af forkerte eller uensartede konteringer kan såle-

des f.eks. være, at de økonomiske fremstillinger, der forelægges kom-

munens beslutningstagere, ikke er retvisende, og at der dermed træffes 

beslutninger på et forkert grundlag. Herudover kan en konsekvens af 

en forkert kontering og momshåndtering være, at kommunen ikke får 

hentet hele sit reelle momstilgodehavende hjem, jf. boks. 

Fælles administrativ ledelse på ældreområdet i Herning Kommune 

Herning Kommune har organiseret de administrative medarbejdere på 

ældre- og plejeområdet under en fælles administrativ leder. Den admini-

strative leder er lokaliseret på rådhuset, mens de administrative medarbej-

dere er samlet i mindre enheder lokaliseret på de enkelte ældre-/pleje-

centre.  

 

Organiseringen under en fælles administrativ leder er sket med henblik på 

at forbedre kompetencer og fagligheden på området, ensarte varetagelsen 

af de administrative opgaver, øge fleksibiliteten ved spidsbelastninger 

samt realisere effektiviseringer.   

 

De administrative medarbejdere oplever, at samlingen har givet det øn-

skede kompetenceløft og styrket grundlaget for erfaringsudveksling og 

mindsket sårbarheden omkring sygdom, fratrædelse mv. Herudover ople-

ver de, at det er en fordel at have en fælles administrativ leder, frem for at 

være organiseret under de respektive centerledere. 

 

Herning Kommune oplever dog også, at formålet vedrørende en større 

ensartning af opgavevaretagelsen endnu ikke er blevet fuldt ud realiseret. 

Dette forklares bl.a. ved, at der forventes forskellige serviceniveauer på 

de forskellige lokationer afhængig af den enkelte lokale centerleder.  
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Den kvalitative kortlægning har vist, at kommunernes generelle til-

gang til kontrol er, at kontrollen skal ske som led i det decentrale le-

delsestilsyn, hvilket indebærer, at den lokale leder selv har ansvaret for 

at tilrettelægge sin kontrolindsats i forhold til f.eks. konteringer, leve-

randørbetalinger mv. 

 

Mange lokale ledere har imidlertid på de gennemførte kommunebesøg 

peget på, at de oplever, at det bl.a. er vanskeligt at foretage en moms-

mæssig kontering og kontrollere, om den er korrekt, hvilket understre-

ger, at det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt at overlade ansvaret for 

tilrettelæggelsen af kontrolindsatsen til den lokale leder. 

 

At de lokale ledere kan have svært ved selv at tilrettelægge en effektiv 

kontrolindsats bør dog omvendt ikke føre til, at kommunerne generelt 

vælger at kontrollere institutionerne meget intensivt fra centralt hold, 

da dette vil være meget ressourcekrævende. 

 

Med henblik på at sikre en effektiv ressourceudnyttelse kan kommu-

nerne derimod med fordel tilrettelægge en kontrolindsats, som tager 

afsæt i en vurdering af kommunens risici ud fra en væsentlighedsbe-

tragtning. Væsentlighed afhænger dels af sandsynligheden for, at en 

hændelse indtræffer, dels af effekten af den givne hændelse. En kom-

mune bør derfor tilrettelægge en risikobaseret kontrolindsats, som fo-

kuserer på at minimere de fejl, som enten hyppigt optræder eller som 

har en stor effekt for såvel institutionernes som kommunens samlede 

evne til at gennemføre en effektiv økonomistyring. 

 

Der kan arbejdes med to hovedtyper af risikobaserede kontrolformer i 

form af henholdsvis forebyggende kontroller og opdagende kontroller.  

Forebyggende kontroller 

Forebyggende kontroller er typisk at foretrække, da de som følge af, at 

der ikke skal anvendes tid på at rette eventuelle fejl og at de i det lange 

løb er mindst ressourcekrævende. Forebyggende kontroller kan dog 

være ressourcekrævende ved etableringen, da det typisk er automatiske 

systemkontroller. Opdagende kontroller er omvendt nemme at imple-

mentere på kort sigt, men kan være mere ressourcekrævende på lang 

sigt, særligt, hvis der ikke sker opsamling og læring til forebyggelse af 

de fundne fejl. Der vil også derfor typisk være behov for at anvende 

begge typer af kontroller. 

 

Momstilgodehavende i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Ringskøbing-Skjern Kommune gennemgik systematisk sin bogføring for 

2007 og 2008 og fandt ved denne lejlighed, at kommunen havde et 

momstilgodehavende på 750.000 kr., som kunne henføres til en forkert 

kontering. 



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

46  

Forebyggende kontroller kan ofte med fordel tilrettelægges som auto-

matiserede systemkontroller, der f.eks. søger at hindre en forkert kon-

tering eller momshåndtering. Dette kan f.eks. ske ved, at den lokale 

leder og administrative medarbejder kun har systemadgang til de kon-

ti, som den pågældende har beføjelser til at kontere på. Herudover kan 

det ske ved, at der automatisk i systemet sker en tvungen afløftning og 

kontering af moms på konti dedikeret til momspligtige aktiviteter. En-

delig kan der i økonomisystemet opsættes faste beløbsgrænser for, 

hvem der har beføjelser til at anvise og attestere samt beløbsgrænser 

for, hvornår der skal foranvises. En række kommuner, herunder Århus 

og Mariagerfjord Kommune, har f.eks. indbygget sådanne beløbs-

grænser i sit økonomisystem, jf. boks. 

 

 

Opdagende kontroller 

Opdagende kontroller kan både være indbygget i systemerne og være 

af mere manuel karakter. Der kan således f.eks. opsættes et automatisk 

tjek af momsbeløbets størrelse på leverandørfakturaer, hvor der skal 

afløftes moms, så det ikke er muligt at bogføre et momsbeløb, som 

afviger fra 25 pct. Der kan dog også tilrettelægges mere manuelle op-

dagende kontroller i form af bl.a. strukturerede stikprøver med faste 

kriterier for hvilke posteringer, der udtages til kontrol. Det kunne 

f.eks. være kontrol af udbetalinger til personer af en vis størrelse, eller 

kontrol af posteringer, som overstiger et fastsat kriterium. Dette sker i 

flere kommuner, herunder bl.a. i Århus og Kerteminde Kommune, jf. 

boks. 

 

 
 

Periodiske kontoafstemninger kan også fungere som en opdagende 

kontrol, idet det kan anbefales at vælge en differentieret tilgang til fre-

kvensen af kontoafstemninger ud fra en risikobetragtning, så de konti, 

hvor der er størst risiko for væsentlige fejl, afstemmes oftere end de 

konti med mindst risiko for væsentlige fejl.  

 

Et væsentligt element i forhold til at tilrettelægge en effektiv, risikoba-

seret kontroltilgang er, at tilgangen hele tiden tages op til revision i 

forhold til kommunens aktuelle situation. Dette indebærer, at der med 

faste intervaller bør ske en vurdering af eksisterende risici ud fra en 

Stikprøvebaseret kontrol i Kerteminde Kommune 

Kerteminde Kommune foretager en stikprøvebaseret kontrol af samtlige 

leverandørfakturarer i kommunen. Den centrale økonomienhed udtager 

således ca. 5-10 leverandørfakturaer månedligt til kontrol. 

Beløbsgrænser for godkendelse i Mariagerfjord Kommune 

Mariagerfjord Kommune har fastsat en række centrale retningslinjer i for-

hold til kontrol af leverandørfakturaer og bilag mv. Det er således f.eks. 

fra centralt hold fastsat, at leverandørfakturarer på under 50.000 kr. kræ-

ver én godkender, mens leverandørfakturarer på over 50.000 kr. kræver to 

godkendere. 
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væsentlighedsbetragtning og en vurdering af, hvorvidt den valgte kon-

troltilgang afspejler de identificerede risici. For at kunne gennemføre 

løbende risikovurderinger stiller det imidlertid krav om, at kommunen 

har et overblik dels over de fejl, som hyppigst forekommer, dels over 

årsagen til, at fejlene opstår. Dette overblik kan skabes gennem en lø-

bende opfølgning på og læring af systematiske fejl. 

2.5.5 Løbende opfølgning på og læring af systematiske 

fejl 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne lø-

bende og systematisk følger op på sine fejl og f.eks. identificerer 

om årsagen til fejl skyldes manglende sammenhæng mellem 

kompetencer, systemer og opgaver, uklare kvalitetskrav eller 

manglende incitamenter. 

Deloitte vurderer, at det er væsentligt, at kommunerne identificerer og 

behandler systematiske fejl, da disse typisk afspejler mere grundlæg-

gende udfordringer i forhold til, hvordan opgavevaretagelsen er tilret-

telagt.  

 

Deloitte kan imidlertid på baggrund af de gennemførte kommunebesøg 

konstatere, at der i de 14 kommuner i dag ikke er tilrettelagt en struk-

tureret opfølgning på, hvilke fejl der typisk begås i kommunen på 

regnskabs- og bogføringsområdet, ligesom der typisk ikke sker en til-

strækkelig systematisk opfølgning på, hvordan fejlene kan undgås. 

Endvidere fører identifikationen af en fejl i kommunerne ofte til en 

meget snæver form for fejlretning i stedet for en mere grundlæggende 

stillingtagen til fejlens årsag. Eksempelvis kan systematiske fejl i for-

bindelse med bogføringen af leverandørfakturaer føre til, at der igang-

sættes et tiltag med henblik på at sikre en mere korrekt bogføring. Så-

fremt den egentlige årsag til fejlene skyldes en uhensigtsmæssig kon-

toplansstruktur eller komplicerede systemer, bør indsatsen imidlertid i 

stedet målrettes disse bagvedliggende årsager.  

 

For at sikre, at kommunen lærer af sine fejl, er det væsentligt, at der 

sker en løbende og systematisk registrering af fejl, at der med relevan-

te intervaller evalueres på de registrerede fejl, og at systematiske fejl 

analyseres med henblik på at identificere årsagen til fejlen. Der kan 

peges på flere årsager til fejl:  

 

 Manglende sammenhæng. Én væsentlig årsag kan være, at der eksi-

sterer en manglende sammenhæng mellem kompetencer, systemer 

og opgaver. Kommunerne bør håndtere denne type fejl ved at ana-

lysere, om der stilles tilstrækkeligt brugervenlige systemer til rå-

dighed, om brugerne har de rette kompetencer i forhold til den må-

de, de forventes at løse opgaverne på, og om opgavetilrettelæggel-

sen er hensigtsmæssig, herunder om opgaverne løses det rigtige 

sted i kommunen. 
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 Uklare kvalitetskrav. En anden væsentlig årsag til fejl kan være, at 

kommunens kvalitetskrav er uklare, og at de lokale ledere og admi-

nistrative medarbejdere som følge heraf mangler viden om, hvor-

dan de enkelte leverancer præcist forventes at være. Kommunerne 

bør håndtere denne type fejl ved at analysere, om der er opstillet 

tilstrækkeligt klare kvalitetskrav, om disse er udmeldt på en for 

brugeren forståelig måde, herunder om brugerne har forstået krave-

ne, og om der foretages en løbende opfølgning på kravene.  

 Manglende incitamenter. En tredje væsentlig årsag til fejl kan væ-

re, at såvel fagforvaltninger som institutioner mv. mangler incita-

menter til at sikre et tilstrækkeligt højt kvalitetsniveau og derfor ik-

ke løser deres opgaver med en passende omhu og grundighed. 

Denne type fejl bør håndteres ved, at det analyseres, om en util-

strækkelig kvalitet i opgaveløsningen har konsekvenser, og om det 

er klart for brugeren, hvad konsekvenserne er. Det bør i den sam-

menhæng nævnes, at konsekvenser ikke behøver at være lig en 

form for »straf«, men også kan udmøntes gennem ekstraordinær 

kontrol eller belønning ved ændret adfærd. Det væsentlige er dog, 

at en utilstrækkelig kvalitet ikke accepteres. 

2.5.6 Forbedret decentralt kompetenceniveau 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne sik-

rer, at der opbygges et tilstrækkeligt kompetenceniveau hos de 

lokale ledere og administrative medarbejdere, hvilket bl.a. kan 

ske gennem opsøgende kompetencetiltag, formaliserede introfor-

løb og systematisk kortlægning af kompetencebehov. 

Det er Deloittes vurdering, at en høj grad af decentralisering af regn-

skabs- og bogføringsopgaver til institutioner og/eller til lokale fælles-

skaber stiller store krav til, at der sker en fokuseret opbygning af de 

tilstrækkelige kompetencer hos de lokale ledere og administrative 

medarbejdere, hvis opgaveløsningen skal være effektiv. For at de de-

centrale enheder effektivt bliver i stand til at varetage opgaver kende-

tegnet af vis kompleksitet som f.eks. kontoafstemninger og aflæggelse 

af specialregnskaber, er det således nødvendigt, at der sker en lokal 

opbygning af en række mere specialiserede økonomikompetencer. 

 

Det vurderes herudover at være relevant, at de lokale ledere og admi-

nistrative medarbejdere opnår en betydelig indsigt, praktisk viden og 

færdigheder i forhold til at kunne anvende kommunens økonomisy-

stemer, herunder indkøbssystemer, fakturaflowsystemer o.l., hvis de 

f.eks. skal være i stand til effektivt at håndtere leverandørbetalinger, 

debitorer og posteringsbilag mv. 

 

De lokale ledere og administrative medarbejdere skal således have et 

relativt højt kompetenceniveau, hvis de skal kunne varetage regn-

skabs- og bogføringsopgaverne tilstrækkeligt effektivt og med en pas-

sende kvalitet.  
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Deloitte har dog på de gennemførte kommunebesøg konstateret, at det 

langt fra er alle lokale ledere og administrative medarbejdere i kom-

munerne, som oplever, at de har tilstrækkelige kompetencer til at kun-

ne løse deres opgaver effektivt. Der eksisterer således i mange kom-

muner et behov for, at de lokale ledere og medarbejdere får opbygget 

et højere kompetenceniveau. Mange kommuner har imidlertid også 

igangsat forskellige tiltag med henblik på netop at imødekomme dette 

behov. 

 

Flere kommuner har således iværksat opsøgende tiltag, hvor økono-

mimedarbejdere og – konsulenter fra kommunens centrale økonomi-

kontorer tager ud til institutionerne for dels at afdække, hvordan insti-

tutionerne faktisk løser de enkelte regnskabs- og bogføringsopgaver, 

dels at identificere de udfordringer, som de oplever i tilknytning til 

opgavevaretagelsen, med henblik på målrettet at kunne opbygge deres 

kompetencer, så de fremadrettet bliver i stand til selv løbende at hånd-

tere udfordringerne, jf. boks. 

 

 
 

En særskilt udfordring i en decentral organiseringsform knytter sig 

desuden til at sikre, at nye institutionsledere og lokale administrative 

medarbejdere forholdsvis hurtigt efter deres ansættelse får en målrettet 

introduktion. De bør således blive introduceret til dels, hvilke regn-

skabs- og bogføringsopgaver de er ansvarlige for at løse, og dels til 

hvordan opgaverne forventes at blive løst samt til hvilke systemer og 

værktøjer kommunen anvender til at understøtte opgaveløsningen. 

Kommunerne har i dag kun i begrænset omfang udviklet sådanne for-

maliserede introduktionsforløb, men der findes dog enkelte eksempler 

på, at en oplæring af nye institutionsledere er sat i system. Det gælder 

f.eks. i Greve Kommune, jf. boks. 

 

Økonomibus i Gentofte Kommune 

Gentofte Kommune har netop afsluttet et pilotprojekt med en såkaldt 

»økonomibus«, hvor økonomimedarbejdere fra kommunens centrale 

økonomikontorer og opgaveområder (= forvaltninger) er taget ud til en 

række institutioner efter en en fast skabelon og tidsplan med henblik på at 

sikre kompetenceopbygning og videndeling på tværs.  

 

De centrale økonomimedarbejdere har således på hver institution gen-

nemgået de særlige udfordringer og problemer, som den pågældende 

lokale leder og/eller administrative medarbejder er stødt på i forhold til 

løsningen af deres regnskabs- og bogføringsopgaver og har vejledt 

vedkommende i forhold til fremadrettet at kunne varetage opgaverne 

effektivt. 

 

Pilotforsøget er blevet evalueret godt af institutionerne, ligesom også de 

centrale økonomikontorer har haft glæde af at aflægge institutionerne et 

besøg, da de herved har fået en nyttig viden om institutionernes daglige 

udfordringer og kompetencebehov. Fremadrettet vil alle institutioner med 

jævne mellemrum blive aflagt et besøg af en 2-3 timers varighed. 
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Det kan imidlertid på forhånd være vanskeligt fra centralt hold, at 

danne sig et tilstrækkeligt præcist overblik over, hvilke kompetence-

behov såvel nye som erfarne ledere og administrative medarbejdere 

har. I Odense Kommune har man derfor igangsat et arbejde med hen-

blik på at lave et samlet kompetenceregnskab for kommunen, som har 

til formål at afdække de områder, hvor kommunen har behov for at 

opbygge kompetencerne hos de decentrale ledere og administrative 

medarbejdere, jf. boks. 

 

 

Endelig har Herning Kommune gennemført et større tiltag, der sigter 

på en strategisk kompetenceudvikling i hele kommunen, herunder på 

det administrative område, jf. boks. 

Kompetenceregnskab i Odense Kommune 

Odense Kommune er i gang med at udarbejde en såkaldt »kompetence-

regnskab«, hvor de enkelte kommunale enheder anmodes om at vurdere 

deres eget kompetenceniveau og –behov. Baggrunden for udarbejdelsen 

af kompetecenregnskabet er bl.a., at kommunen har oplevet at være 

meget personafhængig på en række opgaveområder, som kræver special-

viden, herunder mellemkommunale betalinger, anlægsregistrering mv. 

Formålet med kompetenceregnskabet er således at få skabt et samlet 

overblik over, hvilke kompetencer kommunen har behov for at opbygge 

med henblik på at kunne tilrettelægge en målrettet komptenceudviklings-

indsats. 

Formaliseret introforløb for ledere i Greve Kommune 

Greve Kommune har udformet et formaliseret introduktionsforløb for nye 

ledere i kommunen. Introduktionsforløbet omfatter et 2-dages kursus, 

hvor lederen introduceres til bl.a. kommunens systemer og værdier samt 

til det økonomiske og persoanlemæssige ansvar, som en leder forventes at 

påtage sig i kommunen. Kurset udbydes 4 gange årligt. 

 

Greve Kommune har haft gode erfaringer med introduktionsprogrammet 

og forventer at supplere dette kursus med en række kurser vedørende bl.a. 

håndtering af levenrandørbetalinger mv., der målrettes såvel ledere og 

administrative medarbejdere.  
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Det er Deloittes vurdering, at behovet for at opbygge kompetencer hos 

de lokale institutionsledere og administrative medarbejdere vil blive 

reduceret i det omfang, at kommunen iværksætter de foregående ind-

satsområder vedrørende systemer, snitflader, dedikerede administrati-

ve ressourcer og kontroller, som vil gøre regnskabs- og bogføringsop-

gaverne enklere og/eller mindre for den enkelte institution. 

Strategisk kompetenceudvikling i Herning Kommune 

Herning Kommune har valgt at fokusere på kommunens kompetence-

udvikling i samspil med kommunens strategier. Kommunen har derfor i 

de seneste to år arbejdet på at udvikle et metodisk kompetenceudvik-

lingsværktøj, som skal medvirke til at facilitere en strategisk kompeten-

ceudvikling. Værktøjet hedder Communitas og tager sit afsæt i troen på, 

at kompetenceudvikling giver bedst mening, når den enkelte medarbejder 

udvikler sig på sit arbejde sammen med sine kolleger og med en fælles 

retning for øje. 

 

Communitas indeholder 5 elementer, der er med til at sikre en succesfuld 

kompetenceudvikling.  

 

 Communitas Leadership skal sikre, at den enkelte leder i Herning 

Kommune – sammen med andre ledere i kommunen – kan arbejde 

konkret med kompetenceudvikling for sin afdeling.  

 Gennem den fælles anerkendende dialog i Communitas Forum, sikres 

det, at medarbejderne får sat deres personlige udvikling i forhold til 

arbejdspladsens mål og organisationen som helhed. 

 I Communitas MUS følger den enkelte leder op på kompetenceafkla-

ringen med en individuel handlingsplan. 

 Gennem Communitas Learning Lab, har den enkelte leder mulighed for 

at sikre effekten af den kompetenceudvikling, der sættes i gang, ved at 

ledere og medarbejdere i fællesskab kan arbejde med metoder og 

læringsformer til kompetenceudvikling. Disse metoder for »læring på 

jobbet« kan være et supplement og evt. alternativ til at sende medarbej-

dere på eksterne kurser. 

 Med kommunens interne Communitas Konsulentteam, sikres det, at den 

enkelte leder og medarbejder, støttes gennem processen af kommunens 

interne konsulenter. 

 

Communitas er fortsat under udvikling. Herning Kommune kørte den 

første pilottest af Communitas i foråret 2009 i Teknik- og Miljøforvalt-

ningen, som blev afsluttet med MUSamtaler i august 2009. Pilottesten var 

lærerig og gav input til forbedringer, som er blevet indarbejdet i efteråret 

2009. Programmet vil på den baggrund blive udbredt til de øvrige dele af 

kommunen i 2010.  



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

52  

2.5.7 Enstrenget support og service 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne etab-

lerer en enstrenget support- og servicefunktion, der er organise-

ret, så den kan yde forskellige typer af institutioner en målrettet 

service af høj kvalitet. Herudover kan kommunerne med fordel 

stille forskellige selvhjælps-værktøjer til rådighed for institutio-

nerne. 

De lokale ledere og lokalt placerede administrative medarbejdere har 

på de gennemførte kommunebesøg peget på, at de løbende har behov 

for service og support fra kommunens centrale økonomienhed i for-

bindelse med varetagelsen af deres regnskabs- og bogføringsopgaver. 

 

Deloitte vurderer i den sammenhæng, at det er centralt, at kommunens 

økonomisupport er let tilgængelig, hvis den skal understøtte en effek-

tiv opgavevaretagelse. Det er således afgørende, at der er skabt klarhed 

over, hvor de lokale ledere og administrative medarbejdere skal hen-

vende sig i tilfælde af spørgsmål mv. 

 

For at sikre en tilstrækkelig klarhed kan det være en fordel, at kommu-

nens økonomisupport er samlet ét sted, da det vil være unødigt tids-

krævende for de decentrale enheder at skulle henvende sig flere steder 

for at få svar på deres spørgsmål.  

 

Udover at etablere én central økonomisupport har den kvalitative data-

indsamling desuden vist, at det kan være hensigtsmæssigt at organisere 

denne enhed efter fagområder, hvor økonomimedarbejderne og –

konsulenterne får ansvaret for at supportere et fast udsnit af decentrale 

enheder.  

 

Fordelen herved er således på den ene side, at de centrale økonomi-

medarbejdere har en stor indsigt i de konkrete decentrale enheders op-

gavevaretagelse, hvilket medfører, at de kan yde en målrettet service 

af høj kvalitet, og på den anden side, at de decentrale enheder får en 

fast kontaktperson, som sikrer en let tilgængelighed. De fleste kom-

muner har valgt at organisere deres centrale økonomisupport efter fag-

områder.  

 

En række af de mellemstore kommuner har desuden som en variant 

heraf valgt fysisk at placere deres centralt ansatte økonomimedarbej-

dere ude i fagforvaltningerne med henblik på dels at være tæt på bru-

gerne og det pågældende fagområde, dels at opnå fordelene ved at ha-

ve én central økonomienhed og supportfunktion, jf. boks. 

 



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

53  

 
 

For at fremme en effektiv opgavevaretagelse i de decentrale enheder 

kan kommunerne herudover med fordel udvikle en række selvhjælps- 

værktøjer, som kan understøtte de lokale ledere og administrative 

medarbejderes konkrete opgaveløsning. Det kunne f.eks. være i form 

af tilgængelige vejledninger på intranettet, som beskriver, hvordan de 

decentrale enheders kerneopgaver skal løses og giver svar på de typi-

ske spørgsmål, som bliver rejst. Århus Kommune har eksempelvis 

valgt denne fremgangsmåde. 

 

Det er således Deloittes vurdering, at sådanne vejledninger o.l. ikke 

blot vil kunne understøtte de lokale ledere og administrative medar-

bejderes arbejde, men desuden vil kunne gøre den centrale økonomi-

support mere effektiv, da det kan medvirke til at reducere antallet af 

henvendelser, samt kunne bidrage til at skabe ensartethed i opgaveløs-

ningen på tværs af institutioner. 

 

Den kvalitative dataindsamling har dog vist, at enkelte kommuner en-

delig har tilvejebragt mulighed for, at den centrale økonomisupport 

kan gå ind og overtage styringen af de decentrale enheders computere 

og på denne måde supportere enhederne. Det gælder f.eks. i Hedensted 

Kommune, jf. boks. 

 

 

»Skyggefunktion« i Hedensted Kommune 

Hedensted Kommune har tilvejebragt mulighed for, at den centrale øko-

nomienhed kan agere »skyggefunktion« ved at overtage styringen af 

samtlige decentrale enheders computere. Dette giver den centrale økono-

mienhed mulighed for at løse systemmæssige problemer samt demonstre-

re for den lokale leder eller administrative medarbejder, hvordan en given 

opgave skal løses mv. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at tiltaget generelt har medvirket til at 

effektivisere supportfunktionen og øget serviceniveauet.   

Organisering af central økonomifunktion i Mariagerfjord Kommune 

Mariagerfjord Kommune har én central økonomienhed og supportfunk-

tion, som er organiseret efter fagområder, således at der er knyttet faste 

økonomikonsulenter til hvert fagområde. De økonomikonsulenter, som er 

tilknyttet et fagområde, er fysisk placeret ude i fagforvaltningerne, men 

refererer til og hører organisatorisk under den centrale økonomienhed.  

 

Kommunen oplever selv, at den valgte organisering understøtter et godt 

samarbejde mellem den centrale økonomienhed og institutionerne, da 

økonomikonsulenterne er tæt på institutionerne og det pågældende faglige 

område.  
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2.6 Konsolidering og samling af opgaver 

En effektiv opgavevaretagelse kan over tid forudsætte, at kom-

munerne konsoliderer og samler flere opgaver end tilfældet i 

dag, hvis de skal være i stand til bl.a. at håndtere rekrutterings-

udfordringen og opretholde en høj produktivitet og et højt kvali-

tetsniveau. Kommunerne kan derfor med fordel overveje på sigt 

at etablere fælles servicecentre på regnskabs- og bogføringsom-

rådet. 

De gennemgåede indsatsområder i det foregående afsnit har især været 

rettet mod at håndtere de udfordringer, som knytter sig til den decen-

trale organiseringsform på regnskabs- og bogføringsområdet i form af 

enten »lokal opgavevaretagelse« eller »lokale fællesskaber«, som de 

14 kommuner i overvejede grad har valgt, jf. afsnit 1.2 om arketyper.. 

 

Opgørelsen af kommunernes produktivitetsforskelle viser, at flere 

kommuner har været i stand til at håndtere de udfordringer, der knytter 

sig til en decentral organiseringsform og dermed sikre en høj produk-

tivitet. 

 

Det kan dog overvejes, om samtlige kommuner over tid vil være i 

stand til at opretholde en høj produktivitet med en meget decentralise-

ret organiseringsform, da den bl.a. forudsætter, at der fortsat kan re-

krutteres kvalificerede administrative medarbejdere lokalt. 

 

Desuden kan det overvejes, om det generelt er hensigtsmæssigt at på-

lægge lokale ledere ansvaret for løsningen af en lang række admini-

strative opgaver, eller om der på sigt i højere grad bør ske en konsoli-

dering og samling af regnskabs- og bogføringsopgaver og således ske 

en udvikling i retning af arketypen »fælles servicecenter«.  

 

I såvel staten, regionerne og i den private sektor er udviklingen gået i 

retning af at samle og konsolidere den administrative opgavevaretagel-

se med henblik på bl.a. at sikre en mere effektiv drift. 

 

Et fælles servicecenter på regnskabs- og bogføringsområdet har såle-

des også en række umiddelbare fordele: 

 

 Øget effektivitet. Et fælles servicecenter vil få stor opgavevolumen, 

hvilket medfører, at der kan realiseres en række stordriftsfordele, 

som skaber forudsætninger for en mere effektiv opgavevaretagelse 

 Øget professionalisering. Et fælles servicecenter vil kunne medvir-

ke til at professionalisere opgavevaretagelsen, idet den større opga-

vevolumen giver mulighed for arbejdsdeling og udvikling af speci-

aliserede kompetencer og viden mv. 
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 Større fokus på kvalitet og udvikling. Et fælles servicecenter vil 

kunne sikre et større fokus på kvalitet og udvikling af de ydelser, 

som leveres, via bl.a. opstilling af service- og kvalitetsmål og sy-

stematisk opfølgning på, om servicecentret lever op til de opstillede 

målsætninger.  

 Bedre muligheder for standardisering. Et fælles servicecenter giver 

bedre muligheder for at standardisere opgavevaretagelsen i forhold 

til f.eks. kontoafstemninger, kontering mv., hvilket giver kommu-

nen et bedre og mere retvisende grundlag for den samlede økono-

mistyring. 

 Større ledelsesmæssig fokus på kerneopgaver. Etableringen af et 

fælles servicecenter vil kunne medvirke til at lette de lokale lederes 

administrative byrder og frigøre mere af deres tid til varetagelse af 

kerneopgaverne. 

 Imødekomme lokale rekrutteringsudfordringer. Etableringen af et 

fælles servicecenter vil kunne løse eventuelle lokale udfordringer i 

forhold til at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. 

Samlingen af en række regnskabs- og bogføringsopgaver i større ad-

ministrative fællesskaber på ældreområdet i Herning og Odense 

Kommuner viser, at der allerede i dag er en udvikling i gang i forhold 

til at konsolidere opgavevaretagelsen på området. Samling og konsoli-

dering af opgaver er dog indtil videre ikke sket konsekvent på tværs af 

serviceområder i de 14 kommuner, og der vurderes således at eksistere 

et potentiale knyttet til at oprette et samlet servicecenter på regnskabs- 

og bogføringsområdet i hver kommune, som det f.eks. er gjort i staten 

og i andre kommuner, som ikke er omfattet af analysen. 

 

Undersøgelsen har vist, at Gentofte Kommune som den eneste kom-

mune blandt de 14 kommuner har oprettet et servicecenter på regn-

skabs- og bogføringsområdet. Servicecentret er imidlertid frivilligt at 

anvende for institutionerne, og der er kun få institutioner, som i dag 

køber ydelser af centret, jf. boks.  
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Herudover har Haderslev Kommune planer om at oprette et tværkom-

munalt servicecenter, men kommunen er støt på en række udfordringer 

og har derfor endnu ikke realiseret planerne, jf. boks. 

Frivilligt servicecenter i Gentofte Kommune 

Gentofte Kommune har oprettet en fælles økonomiservicefunktion, som 

bl.a. har ansvaret for kommunens indkøbsaftaler og betalingsformidling, 

herunder debitoradministration mv. Enheden varetager imidlertid også 

regnskabs- og bogføringsopgaver for en række af kommunens tværgå-

ende funktioner (it-afdelingen, kantinen mv.). 

 

Siden 2003 har kommunens fælles økonomiservicefunktion desuden løst 

daglige regnskabs- og bogføringsopgaver i form af leverandørbetalinger, 

kontering, kasseadministration, ledelsesrapportering mv. for forskellige 

institutioner, herunder ikke mindst daginstitutioner. Institutionerne indgår 

en kontrakt med økonomiservicefunktionen og betaler en timepris for de 

opgaver, som de får løst.  

 

Der er i dag 11-12 institutioner, som har indgået kontrakt med økonomi-

servicefunktionen. Institutionerne kan opsige kontrakten med en måneds 

varsel. En række institutioner har været faste »kunder« i en længere 

årrække, men der sker herudover en løbende udskiftning af institutioner.  

 

Økonomiservicefunktionen varetager ikke økonomistyringsopgaver og 

personaleadministration for institutionerne. 

 

De institutioner, som har valgt at betale økonomiservicefunktionen for at 

løse deres daglige regnskabs- og bogføringsopgaver, peger bl.a. på, at det 

er sket for at få mere tid til at fokusere på løsningen af deres kerneopga-

ver. 

 

Økonomiserviceenheden finder generelt, at det er uproblematisk at vare-

tage de pågældende regnskabs- og bogføringsopgaver for institutionerne, 

og tager løbende ud på institutionerne for at sikre sammenhæng i opgave-

løsningen. 
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Det er Deloittes vurdering, at tværkommunale servicefællesskaber på 

sigt vil kunne udgøre et relevant effektiviseringstiltag for ikke mindst 

mindre kommuner på regnskabs- og bogføringsområdet. Etableringen 

af et velfungerende og effektivt tværkommunalt servicefællesskab 

vurderes imidlertid at kræve en væsentlig forberedelse, herunder ikke 

mindst et betydelig ledelsesmæssigt fokus i de kommuner, som ønsker 

at samarbejde om opgaveløsningen.  

2.7 Sammenfatning 

De 14 kommuner anvender i alt knap 1.000 årsværk til at løse de regn-

skabs- og bogføringsopgaver, som er omfattet af analysen. Dette sva-

rer til knap 5.000 årsværk på landsplan. 

De 14 kommuner har valgt at decentralisere en betydelig del af opga-

vevaretagelsen på regnskabs- og bogføringsområdet, og knap 60 pct. 

af ressourceforbruget på området finder sted decentralt. Kommunerne 

har således generelt valgt en organiseringsform, der tilnærmer sig ar-

ketypen »lokal opgavevaretagelse«. Dog har enkelte kommuner valgt 

Vision om tværkommunalt servicecenter i Haderslev Kommune 

Haderslev Kommune har opstillet en vision om at etablere et fælles admi-

nistrativt servicecenter, der kan servicere flere offentlige virksomheder i 

regionen. Formålet med at etablere et fælles administrativt servicecenter 

er at skabe volumen til at kunne realisere effektiviseringsgevinster, under-

støtte en ensartet opgavevaretagelse, fremme digitalisering samt sikre et 

ledelsesmæssigt fokus på de administrative områder. 

 

Det har dog endnu ikke været muligt at finde samarbejdspartnere, og der-

for har Haderslev Kommune i første omgang valgt at danne et administra-

tivt servicecenter internt i kommunen.  

 

Haderslev Kommune har etableret et servicecenter pr. 1. januar 2010. 

Servicecentret har som udgangspunkt til opgave at varetage kommunens 

facility management og madproduktion. Forventningen er, at der på sigt 

overflyttes flere administrative opgaver, herunder lønopgaven samt dele 

af regnskabs- og bogføringsopgaverne, til servicecentret.  

 

I den første fase har servicecentret fokus på at få lavet et katalog, der 

beskriver de administrative opgaver, som med fordel kan flyttes til servi-

cecentret. Der arbejdes endvidere på at få udviklet en model til brug for 

prisfastsættelse af servicecentrets ydelser samt en manual vedrørende 

processen for overtagelsen af nye opgaver/kunder i servicecentret. 

 

Haderslev Kommune har oplevet en række barriere i forhold til at realise-

re visionen om et tværkommunalt servicecenter, der på sigt kan selskabs-

gøres. Disse barrierer er bl.a., at de øvrige kommuner ikke er klar til at 

deltage som følge af en grundlæggende uenighed om, hvordan beslut-

ningskompetencen mellem servicecentret og dets kunder skal være. 

Servicecentret oplever desuden udfordringer i forhold til at opbygge en 

ekstern forretning, når centret er en kommunal, bevillingsstyret enhed og 

dermed er underlagt konkurrenceregler mv 
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at samle opgavevaretagelsen i »lokale fællesskaber« på daginstituti-

ons- og ældreområdet. 

Flere kommuner peger på, at den valgte organiseringsform bl.a. skaber 

styringsmæssig sammenhæng for institutionerne og giver dem incita-

menter til at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Omvendt peger 

kommunerne også på, at den væsentlige grad af decentralisering inde-

bærer en række udfordringer i form af sårbarhed og utilstrækkelige 

kompetencer samt risiko for uensartet opgavevaretagelse, lavere kvali-

tet og forskydning af fokus væk fra kerneopgaver. 

Der eksisterer væsentlige forskelle i de 14 kommuners produktivitet på 

regnskabs- og bogføringsområdet. Produktivitetsforskellene kan ikke 

umiddelbart forklares ud fra én overordnet faktor, som f.eks. størrelse, 

hvilket bl.a. vurderes at hænge sammen med, at opgavevaretagelsen er 

distribueret ud blandt et stort antal institutioner, hvormed de store 

kommuner ikke realiserer de stordriftsfordele, som de ellers kunne 

have haft. Der kan herudover ikke konstateres nogen umiddelbar 

sammenhæng mellem kommunernes produktivitet og deres kvalitets-

niveau på området.  

Derimod tenderer sammenlægningskommuner mod at være mere pro-

duktive end ikke-sammenlægningskommuner. Dette vurderes – på 

baggrund af de gennemførte kommunebesøg – at hænge sammen med, 

at sammenlægningskommuner i højere grad end ikke-

sammenlægningskommunerne har haft en anledning til at optimere og 

gennemtænke deres organisering og arbejdsgange på området. 

Det er Deloittes samlede vurdering, at en højere produktivitet på regn-

skabs- og bogføringsområdet, hvor afsættet er en decentraliseret orga-

niseringsform især kan opnås, hvis kommunerne bevidst afsætter det 

fornødne ledelsesmæssige fokus til at arbejde med at udvikle opgave-

varetagelsen. Kommunerne bør således skabe de rette rammer for op-

gavevaretagelsen gennem en fokusering på følgende indsatsområder: 

 Brugervenlige systemer, som understøtter en let og smidig opgave-

varetagelse og i videst muligt omfang automatiserer de enkelte ak-

tiviteter. 

 Klare snitflader for opgaveløsningen og standarder for, hvad og 

hvordan institutionerne skal levere med henblik på at minimere 

usikkerhed samt risikoen for uensartede processer og utilstrækkelig 

kvalitet. 

 Tilstrækkeligt robuste enheder ved f.eks. at flytte ansvaret for løs-

ningen af regnskabs- og bogføringsopgaverne fra den enkelte insti-

tution til lokale, administrative fællesskaber, hvilket kan medvirke 

til, at reducere sårbarheden, øge kompetenceniveauet samt minime-

re risikoen for fejl og en utilstrækkelig kvalitet. Herudover vil insti-

tutionslederen få mere tid til at fokusere på kerneopgaverne. 
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 Målrettede og omkostningseffektive kontrolprocedurer baseret på 

risiko og væsentlighed, som især kan medvirke til at reducere antal-

let af fejl og dermed højne kvalitetsniveauet i opgaveløsningen. 

 Systematisk opfølgning på fejl med henblik på løbende at forbedre 

opgavetilrettelæggelsen og sikre en tilstrækkelig kvalitet. 

Det er Deloittes vurdering, at de ovenstående indsatsområder udgør 

væsentlige skridt i retning af en effektivisering af opgavevaretagelsen 

på regnskabs- og bogføringsområdet og desuden udgør væsentlige for-

udsætninger for eventuelt på sigt at konsolidere og samle regnskabs- 

og bogføringsopgaverne yderligere i f.eks. »fælles servicecentre«. En 

sådan konsolidering af opgavevaretagelsen på området vurderes at 

kunne medvirke til at skabe en mere effektiv administration, hvilket 

erfaringerne fra staten, regionerne og private virksomheder viser. 

Etablering af fælles servicecentre vil desuden kunne frigøre tid hos 

institutionslederne til at fokusere på de borgernære kerneopgaver samt 

medvirke til på sigt at håndtere en mulig rekrutteringsudfordring på 

området. Det bør i den sammenhæng overvejes, om den enkelte kom-

mune har en tilstrækkelig størrelse til at kunne varetage sine egne 

regnskabs- og bogføringsopgaver effektivt, eller om det vil være mere 

hensigtsmæssigt at indgå i for eksempel et tværkommunalt samarbej-

de. 

Afhængig af hvor langt den enkelte kommune når i forhold til oven-

stående indsatsområder, kan det endelig i et større eller mindre omfang 

være relevant at fokusere på følgende øvrige indsatsområder for at 

understøtte en effektiv opgavevaretagelse: 

 Opbygning af et tilstrækkeligt kompetenceniveau hos de lokale 

ledere og lokalt placerede administrative medarbejdere. 

 En enstrenget support og service, der er let tilgængelig for de de-

centrale enheder. 
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3. Løn 
Dette kapitel omhandler de 14 kommuners opgaveløsning på lønområ-

det.  

Kapitlet gennemgår for det første de 14 kommuners ressourceforbrug 

på lønområdet.  

Herefter gennemgås for det andet, hvordan de 14 kommuner har orga-

niseret varetagelsen af lønopgaverne.  

For det tredje gennemgås produktivitetsforskellene mellem de 14 

kommuner på lønområdet og det undersøges, i hvilket omfang produk-

tivitetsforskellene kan forklares ud fra forskelle i kommunestørrelse, 

kvalitetsniveau samt i forhold til, om kommunen er en sammenlæg-

ningskommune henholdsvis ikke-sammenlægningskommune. 

For det fjerde beskrives de udfordringer, som den valgte organise-

ringsform på lønområdet indebærer i forhold til at sikre en effektiv 

opgavevaretagelse. 

Endelig beskrives for det femte en række indsatsområder, som vil kun-

ne bidrage til at effektivisere kommunernes opgavevaretagelse på løn-

området i landets kommuner.  

3.1 Ressourceforbrug 

Undersøgelsen har vist, at kommunerne anvender betydelige res-

sourcer på løsningen af deres lønopgaver. 

Undersøgelsen viser, at de 14 kommuner i alt anvender 586 årsværk på 

de lønopgaver, som er omfattet af analysen
4
. Dette svarer til 2.944 års-

værk på landsplan. 

Delopgaverne »lønudbetaling« og »variable ydelser« er de opgaver, 

som de 14 kommuner anvender flest ressourcer på, idet kommunerne 

anvender godt 20 pct. af de opgjorte ressourcer på hver af disse to op-

gaver. Herudover anvender kommunerne også betydelige ressourcer 

på henholdsvis »fravær«, »lønsupport« og »lønrefusioner«, jf. figur 

13. 

                                                                 

4 Omfatter ikke ressourceforbrug til udvikling af lønsystem 
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Figur 13. Ressourceforbrug fordelt på lønopgaver 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

3.2 Organisering  

Undersøgelsen har vist, at kommunerne på lønområdet har cen-

traliseret en betydelig del af opgavevaretagelsen og dermed har 

valgt en organiseringsform, der tilnærmer sig arketypen »fælles 

servicecenter«. To kommuner har dog valgt at »outsource« løn-

opgaverne til en ekstern leverandør.  

Der kan i forhold til kommunernes organisering sondres mellem  

 de centrale organisatoriske enheder i form af dels tværgående 

centre, kontorer og stabe, der servicerer hele kommunen, dels fag-

forvaltninger/-centre, der har ansvaret for opgaveløsningen på et el-

ler flere fag-/serviceområder, og  

 decentrale organisatoriske enheder i form af dels institutioner (dag-

institutioner, skoler og ældrecentre mv.), dels distrikter/lokale fæl-

lesskaber, som administrativt servicerer to eller flere institutioner. 

De gennemførte kommunebesøg har vist, at de 14 kommuner i helt 

overvejende grad har valgt at placere løsningen af hovedparten af lø-

nopgaverne, herunder lønudbetaling, lønrapportering, lønbogholderi, 

lønrevison, lønrefusioner og lønsupport, i et centralt lønkontor/-center. 

Disse lønopgaver er kendetegnet ved, at de typisk har en kompleks 

karakter og forudsætter en kritisk masse i form af en stor opgavevolu-

men, særlige systemer og/eller specialiserede kompetencer mv. for at 

blive løst effektivt. Opgaverne løses derfor også naturligt centralt. 

Det er herudover kendetegnende, at institutionerne i princippet typisk 

alene har ansvaret for at foretage en indberetning af »variable ydelser« 

og »fravær« mv., hvilket hænger sammen med, at en sådan indberet-

ning forudsætter en lokal viden om konkrete medarbejderforhold.  
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Det kan på denne baggrund fastslås, at de fleste af de 14 kommuner 

generelt har valgt en organiseringsform på lønområdet, som tilnærmer 

sig arketypen »fælles servicecenter«, jf. afsnit 1.2.  

Undersøgelsen viser imidlertid, at institutionerne i praksis også anven-

der ressourcer på at løse en række af de opgaver – herunder ikke 

mindst »lønrefusioner« og »lønsupport« – som kommunerne ellers på 

de gennemførte kommunebesøg har tilkendegivet løses centralt. Dette 

kan indikere, at kommunerne enten ikke konsekvent har valgt at cen-

tralisere opgaverne eller ikke har sikret tilstrækkeligt klare snitflader, 

jf. figur 14. 

Figur 14. Samlet ressourceforbrug på lønopgaver fordelt på centralt hhv. decen-
tralt niveau i de 14 kommuner 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

På trods af den overvejende centraliserede organiseringsform finder 

ca. 54 pct. af ressourceforbruget i de 14 kommuner sted decentralt. 

Dette hænger især sammen med, at indberetningen af »variable ydel-

ser« og »fravær« er distribueret ud blandt et stort antal decentrale en-

heder, som hver har et mindre tidsforbrug knyttet til løsningen af disse 

opgaver. Når dette mindre tidsforbrug i hver decentral enhed lægges 

sammen, bliver det imidlertid betydeligt. Herudover hænger det sam-

men med den konstaterede dobbeltadministration, jf. ovenfor, som 

følger af at de decentrale enheder anvender tid på opgaver – »lønrefu-

sioner« og »lønsupport« - som ellers er placeret centralt. 

To kommuner i form af Odense og Greve Kommuner har valgt at udli-

citere varetagelsen af deres lønopgaver og kan dermed placeres i arke-

typen »outsourcing«.  

Det er karakteristisk, at de centralt placerede lønmedarbejdere i flere af 

de 12 kommuner, som selv varetager deres lønopgaver, har en for-

holdsvis høj anciennitet. 
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3.3 Produktivitetsforskelle 

Undersøgelsen har vist, at der eksisterer væsentlige forskelle i 

kommunernes produktivitet på lønområdet, og at de identificere-

de produktivitetsforskelle ikke kan forklares ved én overordnet 

faktor. 

Det samlede ressourceforbrug i årsværk på lønområdet er som et led i 

undersøgelsen blevet opgjort for hver af de 14 kommuner. Ressource-

forbruget dækker over, hvad hver enkelt kommune på såvel centralt 

som decentralt niveau anvender på at løse de omfattede lønopgaver. 

Hver af de 14 kommuners opgjorte ressourceforbrug er blevet sat i 

forhold til antallet af deres årsopgørelser pr. 31. december 2008. Der 

er på denne baggrund fastsat et produktivitetsmål for hver kommune, 

som angiver, hvor mange årsopgørelser ét administrativt årsværk 

håndterer.  

Årsopgørelser svarer til det samlede antal af medarbejdere, som en 

given kommune har haft ansat henover året. Årsopgørelser er anvendt i 

stedet for antal fuldtidsansatte, da årsopgørelser vurderes at være den 

væsentligste omkostningsdriver på lønområdet, idet den bl.a. tager 

højde for, at en række kommuner, kan have en stor andel deltidsansatte 

mv. Registreringen og udbetalingen af løn mv. til en fuldtidsansat 

henholdsvis deltidsansat medarbejder indebærer således – alt andet 

lige – et lige stort ressourceforbrug, og det vurderes derfor at være 

mest præcist at opgøre kommunernes produktivitetsforskelle med ud-

gangspunkt i årsopgørelser.  

Opgørelsen af kommunernes produktivitet på lønområdet viser, at der 

eksisterer en betydelig forskel kommunerne imellem. De administrati-

ve årsværk i de to mest produktive kommuner håndterer således hen-

holdsvis 409 og 395 årsopgørelser, mens de administrative årsværk i 

de to mindst produktive kommuner alene håndterer henholdsvis 224 

og 216 årsopgørelser, jf. figur 15. 
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Figur 15.  Produktivitetsforskelle på lønområdet 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

I det følgende vil det blive undersøgt, om de identificerede forskelle i 

kommunernes produktivitet på lønområdet kan forklares ud fra hen-

holdsvis størrelse, om kommunerne er en sammenlægnings-/ikke-

sammenlægningskommune samt i forhold til kommunernes kvalitets-

niveau. 

3.3.1 Størrelse 

De identificerede forskelle i de 14 kommuners produktivitet kan ikke 

umiddelbart forklares ud fra kommunernes størrelse.  

Deloitte vurderer, at en del af forklaringen på, at der ikke umiddelbart 

kan konstateres en sammenhæng mellem størrelse og produktivitet, 

konkret er, at en række større kommuner på lønområdet netop har im-

plementeret en ny og mere centraliseret organisering på området og 

derfor endnu ikke fuldt ud har høstet de gevinster i form af standardi-

sering mv. som følger af en større opgavevolumen. 

Det er således karakteristisk, at en forudsætning for at høste stordrifts-

fordele på området er, at der ikke mindst i de store og dermed mere 

komplekse kommuner skabes klare snitflader og opgavesnit mv., så 

dobbeltarbejde undgås mv. Dette vurderes imidlertid ikke fuldstændig 

at være tilfældet i dag. 

På baggrund af den kvalitative kortlægning af kommunernes organise-

ring vurderes der derfor også i flere kommuner at eksistere et ikke-

realiseret potentiale for at høste en række stordriftsfordele via en øget 

grad af standardisering og procesoptimering mv. på lønområdet, jf. 

afsnit 3.5.2-3.5.3. 
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3.3.2 Sammenlægning/ikke-sammenlægning 

Undersøgelsen omfatter 9 sammenlægningskommuner og 5 ikke-

sammenlægningskommuner. Der kan konstateres en indikation af, at 

de 9 sammenlagte kommuner har en tendens til at have en højere pro-

duktivitet end de ikke-sammenlagte kommuner på lønområdet. I de 

sammenlagte kommuner håndterer hvert administrativt årsværk såle-

des i gennemsnit 316 årsopgørelser, mens ét administrativt årsværk i 

ikke-sammenlagte kommuner alene håndterer 288 årsopgørelser, jf. 

figur 16. 

Figur 16. Sammenhæng mellem produktivitet og sammenlægning/ikke-
sammenlægning  
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009. 

Tendensen til, at sammenlægningskommuner er mere produktive end 

ikke-sammenlægningskommuner, vurderes på baggrund af de gennem-

førte kommunebesøg at kunne forklares ved, at sammenlægnings-

kommuner som følge af sammenlægningen nødvendigvis har skullet 

overveje, hvordan opgaveløsningen blev organiseret og tilrettelagt 

mest effektivt i den nye kommune. Sammenlægningskommunerne har 

således i højere grad end ikke-sammenlægningskommunerne haft en 

anledning til at optimere og gennemtænke deres organisering og ar-

bejdsgange på området. 

3.3.3 Kvalitet 

Respondenterne i de 14 kommuner, herunder såvel de centrale og de-

centrale respondenter, er blevet anmodet om selv at vurdere, med hvil-

ket kvalitetsniveau de løser deres regnskabs- og bogføringsopgaver. 

Det kan på denne baggrund konstateres, at de 14 kommuner generelt 

vurderer, at de har et højt kvalitetsniveau på lønområdet. Det tyder 

herudover ikke på, at en høj produktivitet opnås på bekostning af kva-

liteten, når der ses på kommunernes egen vurdering af deres kvalitets-

niveau. Den mest produktive og den fjerde mest produktive kommune 
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har således f.eks. de højeste vurderinger af deres eget kvalitetsniveau, 

jf. figur 17 

Figur 17. Kommunernes vurdering af eget kvalitetsniveau 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009.  

Kommunernes produktivitet kan desuden sammenholdes med et objek-

tivt kvalitetsmål i form a conto og negative lønudbetalingers andel af 

deres samlede lønudbetalinger, jf. figur 18. Denne sammenligning pe-

ger imidlertid ikke på, at de mest produktive kommuner har en lavere 

kvalitet på lønområdet. Der er således ingen tendens til, at de mest 

produktive kommuner enten har flere eller færre a conto og negative 

lønudbetalinger end de mindre produktive kommuner. 

Figur 18. Sammenhæng mellem produktivitet og andel a conto og negative lønud-
betalinger 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009.  

En høj andel af a conto og negative lønudbetalinger behøver imidlertid 

heller ikke være et udtryk for en lav kvalitet – dvs. mange fejl – men 

kan også udtrykke, at den centrale lønenhed har valgt et højt service-
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niveau og derfor som en service over for de institutioner, som har ind-

berettet variable ydelser og fravær mv. for sent, generelt foretager en a 

conto udbetaling. 

3.4 Gevinster og udfordringer ved organi-

seringsform 

Undersøgelsen har vist, at den overvejende centraliserede orga-

niseringsform på lønområdet skaber forudsætninger for øget ef-

fektivisering, bedre opgavevaretagelse og fokus på kvalitet og 

udvikling, men samtidig indebærer en række udfordringer i form 

af risiko for dobbeltarbejde, uhensigtsmæssige systemer og util-

strækkelig viden om lokale forhold. Herudover står kommunerne 

på sigt over for en rekrutteringsudfordring på lønområdet.  

Undersøgelsen har vist, at kommunerne generelt har centraliseret ho-

vedparten af opgavevaretagelsen på lønområdet og derfor har valgt en 

organiseringsform, der tilnærmer sig arketypen »fælles servicecenter«. 

To kommuner har dog valgt en organiseringsform, hvor lønopgaverne 

er »outsourcet« til en ekstern leverandør. Dog viser undersøgelsen og-

så, at der fortsat varetages en række opgaver i form af især indberet-

ning af »variable ydelser« og »fravær« decentralt, som fylder meget 

ressourcemæssigt. 

Deloitte vurderer, at den væsentlige centralisering af opgavevaretagel-

sen på lønområdet har en række fordele. Samlingen af lønopgaverne 

betyder således, at man opnår en større volumen i opgaveløsningen, 

hvilket som udgangspunkt skaber forudsætninger for øget effektivise-

ring, bedre opgavevaretagelse og fokus på kvalitet og udvikling.  

Deloitte kan imidlertid på baggrund af bl.a. de gennemførte kommu-

nebesøg konstatere, at kommunerne står over for følgende udfordrin-

ger i forhold til at sikre en effektiv opgavevaretagelse på lønområdet: 

 Risiko for dobbeltarbejde. Der er blevet identificeret en risiko for, 

at institutionerne anvender tid på løsningen af opgaver, som burde 

ske centralt.  

 Uhensigtsmæssige systemer. En overvejende central organiserings-

form indebærer, at institutionerne kun skal varetage et begrænset 

antal (indberetnings)opgaver på lønområdet, og det kan som følge 

heraf være en udfordring at udvikle tilstrækkeligt simple og enkle 

lønsystemer, så indberetningen kan ske effektivt og kan foretages 

af personer uden væsentlige systemmæssige kompetencer. 

 Utilstrækkelig viden om lokale forhold. De centrale lønenheder kan 

have en utilstrækkelig viden om lokale forhold og er derfor afhæn-

gige af, at de decentrale enheder indberetter korrekte løndata, hvis 

opgavevaretagelsen skal være effektiv og der ikke skal anvendes 
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uforholdsmæssig mange ressourcer på kontrol og kvalitetssikring af 

data mv.  

 Rekruttering. De nuværende medarbejdere på lønområdet har i dag 

i flere kommuner en høj anciennitet, hvilket indikerer, at nogle 

kommuner på sigt kan stå over for en udfordring i forhold til at re-

kruttere nye, kompetente medarbejdere og dermed opretholde sin 

produktivitet. 

De identificerede udfordringer vil kunne adresseres på forskellig vis, 

idet organiseringsformen »outsourcing« især vil kunne imødegå den 

rekrutteringsudfordring, som nogle kommuner på sigt vil stå overfor. I 

det følgende afsnit vil der blive skitseret en række indsatsområder, 

som undersøgelsen har vist, kan bidrage til at effektivisere opgaveva-

retagelsen på lønområdet. 

3.5 Indsatsområder for at sikre en effektiv 

opgaveløsning 

Deloitte har identificeret seks indsatsområder, som vil kunne 

medvirke til at effektivisere kommunernes varetagelse af lønop-

gaver. De mest produktive kommuner har typisk arbejdet med 

flere af indsatsområderne, og for at realisere en høj produktivitet 

er det afgørende, at der løbende og systematisk arbejdes på at 

udvikle og optimere tilrettelæggelsen af lønopgaverne. 

Undersøgelsen har vist, at der ikke umiddelbart er én overordnet fak-

tor, som f.eks. størrelse, der fuldstændig kan forklare de identificerede 

forskelle i kommunernes produktivitet på lønområdet. Dette vurderes 

bl.a. at kunne henføres til, at en række større kommuner på lønområdet 

netop har implementeret en ny og mere centraliseret organisering på 

området og derfor endnu ikke fuldt ud har høstet de gevinster i form af 

standardisering mv., som følger af en større opgavevolumen.  

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter dog netop, at kommunerne 

får realiseret de stordriftsfordele, som knytter sig til den overvejende 

centraliserede organiseringsform på området. Desuden bør de løbende 

have fokus på at udvikle og optimere opgaveløsningen, som det for-

hold, at sammenlægningskommuner tenderer mod at være mere pro-

duktive end ikke-sammenlægningskommuner, har vist. 

Dette afsnit gennemgår på den baggrund en række indsatsområder, 

som, Deloitte vurderer, kan bidrage til at effektivisere opgavevareta-

gelsen på lønområdet. De foreslåede indsatsområder adresserer de ud-

fordringer i form af risiko for dobbeltarbejde, uhensigtsmæssige sy-

stemer, manglende lokal viden og rekrutteringsproblemer, jf. afsnit 

3.2, samt den manglende realisering af stordriftsfordele, som knytter 

sig til den dominerende måde at organisere opgavevaretagelsen på i 

dag.  
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Afsnittet vil således pege på en række indsatsområder, som kommu-

nerne med fordel kan søge at implementere, hvis de indenfor rammer-

ne af organiseringsformen »fælles servicecenter« vil sikre en effektiv 

opgavevaretagelse.  

Samlet set peges der på i alt 6 indsatsområder i forhold til at sikre en 

effektiv opgavevaretagelse på lønområdet. 

 

Under hvert indsatsområde vil der blive givet en række eksempler på 

succesfulde tiltag, som de 14 kommuner allerede i dag har igangsat 

med henblik på at effektivisere opgavevaretagelsen og adressere de 

identificerede udfordringer.  

Det er kendetegnende, at de kommuner, som i dag har opnået en høj 

produktivitet, også typisk er de kommuner, som er nået langt i forhold 

til flere af de skitserede indsatsområder, jf. tabel 3. 

Tabel 3. Vurdering af indsatsområderne i de tre mest produktive kommuner 

Løn  
Mest  

Produktive 

Næstmest  

Produktive 

Tredje mest 

Produktive 

Enkel decentral data-
indberetning  (+) + 

Klare roller og ansvar + (+) (+) 
Optimering af arbejds-
gange og processer + (+) (+) 
Risikobaseret og foku-
seret kontrol +  (+) 
Incitamenter til rettidig 
indberetning    
Enstrenget support og 
service + + + 
Note: Et + angiver at kommunen er længst fremme på området, mens et (+) angiver, at 

kommunen, er godt i gang. 

Deloitte har foretaget en generel vurdering af, hvor langt de 14 kom-

muner er kommet i forhold til indsatsområderne. Kommunerne er på 

denne baggrund blevet inddelt i tre grupper, og hver af de tre gruppers 

gennemsnitlige produktivitet er herefter blevet sammenlignet. Denne 

sammenligning indikerer, at de kommuner, som er nået længst i for-

hold til de skitserede indsatsområder er ca. 30 procent mere produktive 

end de kommuner, som i mindre omfang har arbejdet med indsatsom-

råderne  jf. figur 19. 

Indsatsområder på lønområdet 

 Enkel decentral dataindberetning 

 Klare roller, ansvar og opgavesnit 

 Optimering af arbejdsgange og processer 

 Risikobaseret og fokuseret kontrol 

 Incitamenter til rettidig indberetning 

 Enstrenget support og service 
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Figur 19. Sammenhæng mellem produktivitet og hvor langt kommunen er nået 
med indsatsområderne 
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Det er samlet set Deloittes vurdering, at det afgørende for at opnå en 

høj produktivitet på lønområdet er, at kommunerne løbende har fokus 

på at udvikle opgavevaretagelsen på området, og at udviklingen sker 

bredt i forhold til en flerhed af indsatsområderne. Desuden vurderes en 

gennemførelse af flere af indsatsområderne – udover produktivitets-

forbedringer – samtidig at kunne øge kvaliteten i opgaveløsningen. 

 

Det vil dog være muligt for en kommune under særligt gunstige for-

hold at opnå en produktiv opgavevaretagelse uden at have gennemført 

ovenstående indsatsområder. Dette vil dog kræve, at kommunen er 

begunstiget af meget erfarne medarbejdere i hele organisationen, der 

alle har solide kompetencer indenfor deres opgavefelt og et bredt net-

værk i organisationen. En sådan gunstig situation gør imidlertid også 

kommunen særlig sårbar, såfremt der sker en større udskiftning af de 

erfarne medarbejdere f.eks. i forbindelse med pensioneringer. 

Det er Deloittes vurdering, at langt hovedparten af landets kommuner i 

dag har valgt en centraliseret organiseringsform, som i vid udstræk-

ning svarer til den, der er blevet identificeret i 12 af de 14 kommuner. 

Nedenstående indsatsområder vurderes derfor også generelt at kunne 

bidrage som inspiration for landets kommuner i forhold til at effektivi-

sere opgavevaretagelsen på lønområdet. 

I det efterfølgende afsnit 3.6 vil der dog – med udgangspunkt i de sid-

ste to kommuner i stikprøven – blive anvist en alternativ vej til, hvor-

dan kommunerne ved »outsourcing« af lønopgaverne kan søge at imø-

degå især den identificerede rekrutteringsudfordring på området og 

dermed sikre en effektiv drift på lønområdet over tid.  

3.5.1 Enkel decentral dataindberetning  

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at indberetningen af 

variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale enheder tilrette-

lægges således, at de kun indberetter de data, der vedrører lokale 
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medarbejderforhold, at indberetningen sker så tæt på kilden som 

muligt, og at der udvikles brugervenlige systemer, som gør data-

indberetningen enkel og let. Manglende systemmæssig moden-

hed kan dog indebære, at dataindtastning i stedet bør ske cen-

tralt. 

Deloitte vurderer, at en effektiv opgavevaretagelse i en overvejende 

centraliseret organiseringsform forudsætter, at der sker en korrekt og 

rettidig indberetning af variable ydelser og fravær fra institutionerne til 

det centrale lønkontor/-center. Den lokale leder og de lokalt placerede 

administrative medarbejdere er dog sjældent specialister på lønområ-

det, da de kun har ansvaret for at varetage et begrænset antal lønopga-

ver.  

 

De gennemførte kommunebesøg har afdækket, at indberetningen af 

variable ydelser og fravær – som er to af de lønopgaver, der anvendes 

langt flest ressourcer på – i de fleste kommuner typisk sker på blanket-

ter, der sendes som almindelig post eller via e-mails til det centrale 

lønkontor/-center. En række kommuner har dog i varierende omfang 

sikret, at indberetningen af variable ydelser og fravær kan ske direkte i 

lønsystemet. Indberetning af variable ydelser og fravær via blanketter 

er typisk nemt for de decentrale enheder, men indebærer omvendt, at 

det centrale lønkontor/-center skal indtaste data.  

 

For at sikre en opgavevaretagelse, hvor dataindberetningerne gennem-

føres så effektivt som muligt, herunder sker i den rigtige kvalitet, er 

det afgørende, at institutionerne har adgang til et enkelt dataindberet-

ningssystem, der i videst muligt omfang er tilpasset de lokale forhold. 

En enkel decentral dataindberetning vurderes at forudsætte følgende: 

 De decentrale enheder bør kun indberette data vedrørende lokale 

medarbejderforhold, hvor grundlaget for registreringen i sagens na-

tur er størst decentralt, f.eks. ferie og fravær. 

 Data bør indberettes så tæt på kilden som muligt 

 Indberetningen bør ske i et brugervenligt system 

Den kvalitative datakortlægning har vist, at de decentrale enheder i 

flere kommuner skal indberette en række data i forbindelse med bl.a. 

lønindplacering af en (ny) medarbejder, herunder informationer om 

løntrin mv. De decentrale enheder har dog ofte svært ved at overskue 

overenskomsterne, og de anvender derfor uforholdsmæssig meget tid 

på at foretage indplaceringen. Samtidig anvender det centrale lønkon-

tor/-center typisk væsentlige ressourcer på at kontrollere, om den de-

centralt foretagne lønindplacering er korrekt. Dette vurderes ikke at 

være effektivt.  

 

Det bør derfor i lyset heraf overvejes, om de decentrale enheder i dag 

løser lønopgaver med en (for) kompleks karakter, som ligger udenfor 
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de lokale ledere og administrative medarbejderes kompetenceniveau, 

og om dataindberetningerne derfor skal reduceres til alene at vedrøre 

de oplysninger, som den centrale lønenhed ikke selv har kendskab til. 

Den centrale kontrol kan herefter erstattes af en kontrol baseret på risi-

ko og væsentlighed. Såfremt det ikke er muligt fuldt ud at fjerne de 

mere komplekse lønopgaver fra de decentrale enheder bør enhedernes 

opgavevaretagelse understøttes mest muligt f.eks. gennem intuitive 

systemer, kompetenceudvikling og en velfungerende supportfunktion.  

 

Den kvalitative datakortlægning har vist, at dataindberetningen i man-

ge kommuner sker ved, at først den enkelte medarbejder (f.eks. en læ-

rer) udfylder en blanket, som afleveres til den lokale leder eller admi-

nistrative medarbejder, som viderebehandler, kontrollerer og sender 

denne i f.eks. en mail til den centrale lønenhed, der herefter indtaster 

data i lønsystemet. Det vurderes dog, at en mere effektiv opgaveløs-

ning ville være, at de decentrale enheder selv tastede de relevante data 

direkte i systemet, så den centrale lønenhed ikke skulle indtaste de 

indberettede data. Da indberetning af variable ydelser og fravær udgør 

den anden og tredje mest ressourcekrævende lønopgave, vurderes po-

tentialet herved at være betydeligt. 

 

Ideelt set burde dataindberetningen i relevant omfang dog flyttes helt 

ud til den enkelte medarbejder, som selv burde kunne registrere f.eks. 

ferie og fravær direkte i et system, således at data automatisk blev født 

ind i lønsystemet. Dette ville medføre en betydelig forenkling af ar-

bejdsgangene og overflødiggøre de mange indtastninger og manuelle 

overførsler af data fra blanketter til lønsystemet, som kommunerne i 

vid udstrækning foretager i dag. Ingen kommuner har endnu lagt an-

svaret for dataindberetningen helt ud til den enkelte medarbejder, men 

flere kommuner har dog tilvejebragt løsninger, som muliggør, at lede-

ren eller de administrative medarbejdere i de decentrale enheder kan 

taste variable ydelser og fravær mv. direkte ind i lønsystemet, herun-

der bl.a. Odense Kommune, jf. boks. 

 

 
 

Såfremt de decentrale enheder skal foretage en effektiv indberetning af 

data direkte i systemet, forudsætter det dog, at indberetningen sker i et 

brugervenligt system. Undersøgelsen har således vist, at det ikke kan 

forventes, at den lokale leder eller administrative medarbejder har 

kompetencerne til at kunne håndtere komplekse systemer, herunder 

lønsystemer. Brugervenlige systemer vurderes bl.a. at være kendeteg-

net ved følgende:  

 

Elektronisk dataindberetning i Odense Kommune 

I Odense Kommune er det muligt for de decentrale enheder at foretage 

elektronisk indberetning af variable ydelser og fravær mv. via KMD 

CICS og KMD Fravær og Ferie. Omkring 80 pct. af alle decentrale ind-

beretninger sker elektronisk. 
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 Intuitive. Systemerne bør være let tilgængelige og umiddelbart for-

ståelige også for en ny medarbejder, og det bør derfor ikke kræve 

en væsentlig forudgående kompetenceudvikling at kunne anvende 

systemerne effektivt. 

 Understøttende. Systemerne bør understøtte den decentrale enheds 

opgaveløsning i forhold til indberetningen af data, hvilket indebæ-

rer, at der indbygges flest mulige hjælpefunktioner i systemerne 

f.eks. i form af foruddefinerede lister med afgrænsede valgmulig-

heder mv.  

 Institutionsorienterede. Systemerne bør opbygges, så de afspejler 

de opgaver, som løses i den decentrale enhed og derfor kun inde-

holder et begrænset antal funktionaliteter.  

Den kvalitative dataindsamling har afdækket, at mange af de eksiste-

rende systemer på markedet fortsat ikke er tilstrækkeligt modne til at 

kunne imødekomme alle ovenstående forudsætninger. På kort sigt bør 

en række af kommunerne derfor overveje, om det er hensigtsmæssigt 

at decentralisere samtlige former for lønindberetning til institutioner-

ne, eller om det er mere effektivt at opretholde en vis form for manuel 

lønindberetning via blanketter, som sendes til den centrale lønenhed, 

der indtaster data i lønsystemet. Fordelen ved denne løsning er således 

– givet de fortsat umodne systemer –, at data indtastes af egentlige 

lønmedarbejdere, som må forventes at kunne gøre det mere effektivt 

og i højere grad vil være i stand til at identificere fejl mv. Dette er så-

ledes tilfældet i Kerteminde Kommune, jf. boks. 

 

 

3.5.2 Klare roller, ansvar og opgavesnit 

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne ska-

ber klarhed om roller, ansvar og opgavesnit på lønområdet f.eks. 

via serviceaftaler, så dobbeltarbejde indgås, og de decentrale en-

heder ikke anvender tid på at rykke den centrale lønenhed o.l. 

En effektiv opgavevaretagelse på lønområdet – herunder en realisering 

af mulige stordriftsfordele – forudsætter, at der er skabt klarhed om 

henholdsvis den centrale og decentrale lønenheds opgaver og ansvar, 

så der ikke sker en dobbeltadministration eller anvendes uforholds-

mæssig mange ressourcer på at rykke og følge op mv. 

 

Manuel dataindberetning i Kerteminde Kommune 

Kerteminde Kommune har valgt at opretholde en manuel indberetning af 

variable ydelser og fravær mv. via blanketter på alle institutionsområder 

bortset fra ældreområdet, som indberetter elektronisk via vagtplansyste-

met. Baggrunden for dette valg er, at kommunens systemer ikke vurderes 

at være tilstrækkeligt integrerede og modne og derfor endnu ikke under-

støtter en enkel og let decentral indberetning. 
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Kommunerne har på lønområdet valgt at placere langt hovedparten af 

opgaverne i en central lønenhed (eller hos en ekstern leverandør). De 

opgaver, som de decentrale enheder har ansvaret for at løse, er derfor 

som udgangspunkt begrænsede. 

 

På kommunebesøgene er det imidlertid blevet afdækket, at der på en 

række opgaveområder ikke i dag er skabt tilstrækkelig klarhed om op-

gavesnittet, hvilket medfører, at de decentrale enheder i mange kom-

muner anvender tid og ressourcer på opgaver, som i princippet skulle 

løses af den centrale lønenhed. 

 

Dette gælder ikke mindst i forhold til opgaven refusionsopgørelser, 

hvor de decentrale enheder mange steder anvender betydelige ressour-

cer på at følge op på, om og i givet fald hvornår den centrale lønenhed 

får indhentet relevante refusioner (barselsrefusion, sygedagpenge mv.) 

fra andre kommuner, da institutionernes økonomi er meget sårbar over 

for en manglende indhentning heraf. Herudover anvender mange loka-

le ledere og administrative medarbejdere på større institutioner også 

væsentlig tid på at gennemskue, hvilke medarbejdere de udbetalte re-

fusioner kan henføres til, da de centrale lønenheder typisk overfører én 

samlet ramme med refusioner til institutionerne. 

 

I Gentofte Kommune har man søgt at løse dette problem på barselsom-

rådet ved at oprette en central refusionspulje, jf. boks. 

 

 
 

Kommunerne kan med fordel overveje, om det er muligt at udbrede 

dette tiltag, så det omfatter samtlige refusionsopgørelser, da det gene-

relt vil lette institutionernes økonomistyring og specifikt vil eliminere 

den tid, som mange institutioner i dag anvender på at rykke den centra-

le økonomienhed. 

 

Kommunerne bør dog efter Deloittes vurdering også mere generelt 

overveje at implementere tiltag, som kan medvirke til at klargøre op-

gavesnittet og ansvarsområderne på lønområdet. Et tiltag kunne være, 

at kommunen udarbejdede en egentlig servicekontrakt/-aftale med den 

centrale lønenhed, som fastsatte fordelingen af lønopgaver mellem 

lønenheden og de decentrale enheder, og som desuden fastsatte tidsfri-

Central refusionspulje i Gentofte Kommune 

Gentofte Kommune har oprettet en central refusionspulje på barselsområ-

det, hvorfra institutionerne på fast månedsbasis får udbetalt et beløb, der 

svarer til dagpengerefusionen, fra den dag, som den pågældende medar-

bejder går på barsel. Institutionerne friholdes hermed fra den usikkerhed, 

der knytter sig til, hvornår de ellers i givet fald ville få udbetalt 

dagpengerefusion.  

 

Det er Gentofte Kommunes vurdering, at ordningen har medført en større 

budgetsikkerhed og en bedre økonomistyring for institutionerne, ligesom 

de ikke behøver at anvende ressourcer på at rykke og følge op i forhold til 

det centrale lønkontor. 
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ster for dataindberetning og lønudbetaling samt relevante kvalitets- og 

servicemål mv. Rebild Kommune har bl.a. udarbejdet en sådan ser-

viceaftale, jf. boks.  

 

 

3.5.3 Optimering af arbejdsgange og processer  

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne lø-

bende fokuserer på at optimere deres arbejdsgange og kernepro-

cesser, herunder ikke mindst i den centrale lønenhed, som løser 

hovedparten af opgaverne på lønområdet.  

Deloitte vurderer, at en effektiv opgavevaretagelse – og en realisering 

af mulige stordriftsfordele – i en organiseringsform, hvor langt hoved-

parten af lønopgaverne løses i en central lønenhed, forudsætter, at 

kommunen løbende fokuserer på at optimere sine centrale arbejdsgan-

ge og kerneprocesser. Udover at sikre et klart opgavesnit mellem den 

centrale lønenhed og de decentrale enheder, er det således også nød-

vendigt at fokusere på, hvordan den centrale lønenhed tilrettelægger 

sine arbejdsgange og kerneprocesser, da en meget væsentlig del af res-

sourceforbruget på lønområdet finder sted her. Den centrale lønenhed 

varetager således f.eks. opgaven »lønudbetaling«, som er den mest 

ressourcekrævende lønopgave.  

 

For at kunne optimere sine arbejdsgange og kerneprocesser i form af 

f.eks. lønudbetaling mv. er det nødvendigt i første omgang at kortlæg-

ge de eksisterende arbejdsgange med henblik på at identificere led i 

processen, som indebærer et ressourcespild som følge af f.eks. dob-

beltarbejde, forsinkede dataindberetninger, flaskehalse mv. Herefter 

kan der designes nye og mere optimale processer. Slagelse Kommune 

gennemførte i forbindelse med kommunesammenlægningen et omfat-

tende LEAN-projekt på lønområdet, som førte til en væsentlig effekti-

visering, jf. boks. 

 

Serviceaftale i Rebild Kommune 

Rebild Kommune har for første gang i 2009 udarbejdet en årlig service-

aftale for kommunens centrale løn- og personaleenhed, som beskriver 

hvilke opgaver løn- og personaleenheden skal udføre, hvilke opgaver der 

skal udføres decentralt samt hvordan samarbejdet omkring løsningen af 

opgaverne skal foregå. Af aftalen fremgår det konkret, hvordan de enkelte 

delopgaver på området (lønudbetaling, lønrefusioner, fravær mv.) skal 

løses, ligesom det er fastsat, hvilke tidsfrister der gælder, og hvilke 

blanketter og systemer mv. der skal anvendes. 

 

Rebild Kommune har udarbejdet serviceaftalen med henblik på, at skabe 

klarhed om roller, ansvar, forventninger og serviceniveau på lønområdet, 

og kommunen vurderer, at serviceaftalen indtil videre har levet op hertil. 
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For at sikre en fortsat effektivisering af opgavevaretagelsen er det dog 

nødvendigt, at arbejdsgangene kortlægges løbende, så det f.eks. identi-

ficeres om, der er opbygget nye dårlige vaner, eller om opgaven har 

ændret så meget karakter f.eks. som følge af nye regler eller systemer 

mv., at arbejdsgangen skal (gen)designes. I Herning Kommune er pro-

cesoptimering på lønområdet en aktivitet, som der er løbende fokus på, 

jf. boks. 

 

 
 

Løbende procesoptimering i Herning Kommune 

Herning Kommune har gjort god ressourceanvendelse - kaldet GRAN - til 

et strategisk indsatsområde. GRAN bygger på LEAN-principper og for-

målet med tiltaget er at anvende kommunens ressourcer bedst muligt. 

Dette gøres ved at identificere, hvad der skaber værdi, og hvad der er 

»spild«, herunder f.eks. ventetid, uhensigtsmæssige arbejdsgange og 

uudnyttet systemunderstøttelse. 

 

Lønkontoret i Herning Kommune har arbejdet med LEAN siden efteråret 

2007. Ledelsen prioriterede, at alle medarbejdere blev involveret i projek-

tet, således at der blev skabt interesse og ejerskab hos alle lønmedarbej-

derne. Der blev afholdt fire projektdage, hvoraf de to første dage havde 

fokus på at tegne og beskrive nuværende arbejdsgange. På de næste to 

dage blev der udvalgt fremtidige arbejdsgange, som efterfølgende blev 

implementeret. Herefter arbejdes der med løbende forbedringer ved 

ugentlige tavlemøder. 

 

Lønkontoret oplever, at projektet er en succes, hvilket bl.a. kan måles på 

færre negative lønudbetalinger, faldende afspadseringssaldi hos medar-

bejderne, ingen bunker på skrivebordene, samt ved at der nu er tid til at 

tage nye arbejdsopgaver ind. 

LEAN-projekt i Slagelse Kommune 

Slagelse Kommune har siden februar 2009 arbejdet med en større omor-

ganisering af opgavevaretagelsen på lønområdet. Omorganiseringen og 

udarbejdelsen af nye arbejdsgange er sket efter LEAN-principper. Omor-

ganiseringen har betydet, at medarbejderne nu arbejder i teams, hvor de er 

fælles ansvarlige for, at opgaverne bliver løst. Der sker rotation dagligt i 

de enkelte teams, således at samtlige medarbejdere kan varetage de for-

skellige opgaver i teamet. Opgaverne styres dagligt via »kapacitetspla-

ner« og »styringsreoler«, så der ikke ligger bunker hos den enkelte med-

arbejder. 

 

Medarbejderne i hvert team har forskellige roller, herunder en »kultur-

minister«, som står for trivsel, en »indenrigsminister«, som står for 

kapacitetsplaner og prioritering af opgaver samt en »udenrigsminister«, 

som står for den tværgående koordination mellem de tre lønteams. 

 

LEAN-projektet i Slagelse Kommunes lønkontor er gennemført med 

henblik på at forbedre kvaliteten, spare ressourcer samt skabe et mindre 

stressende arbejdsmiljø. Slagelse Kommune har endnu ikke høstet hele 

det forventede potentiale i forhold til en bedre kvalitet. Men der er sparet 

de forventede ressourcer og medarbejderne oplever, at deres hverdag er 

langt mindre stressende efter indførelsen af LEAN. Medarbejderne er 

derfor også optimistiske i forhold til på sigt at kunne indfri forventnin-

gerne til en bedre kvalitet på lønområdet. 
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Udover et løbende fokus på at indrette sine arbejdsgange og kernepro-

cesser så effektivt som muligt, har undersøgelsen vist, at kommunerne 

med fordel bør overveje, hvordan de mest hensigtsmæssigt indretter 

deres centrale lønenhed. De fleste kommuner har valgt at organisere 

deres centrale lønenhed efter et »vugge-til-grav«-princip, hvor den 

enkelte lønmedarbejder løser alle eller de fleste lønopgaver for en eller 

flere institutioner.  

 

Denne organiseringsform har den fordel, at lønmedarbejderne opnår en 

betydelig indsigt i de enkelte institutionernes lokale forhold og medar-

bejdssammensætning mv., men indebærer omvendt, at man ikke i til-

strækkelig grad realiserer de gevinster, som følger af muligheden i en 

central organiseringsform for en øget specialisering på området.  

 

Den kvalitative dataindsamling har dog afdækket en tendens til, at sta-

dig flere kommuner vælger at specialisere dele af lønopgaverne på 

enkeltpersoner f.eks. tjenestemandspensioner. Dette vurderes som hen-

sigtsmæssigt, og det kan således overvejes at gennemføre en højere 

grad af specialisering af lønmedarbejdernes kompetencer, således at 

den enkelte medarbejder udover en række generelle opgaver også va-

retager en specialistrolle i forhold til et udvalgt område. I Kerteminde 

Kommune har man valgt at oprette en specialistfunktion på lønområ-

det, jf. boks. 

 

 

3.5.4 Risikobaseret og fokuseret kontrol  

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunen tilrette-

lægger en risikobaseret kontrolindsats, der tager højde for risiko 

og væsentlighed, og som både kan omfatte forebyggende sy-

stemkontroller og opdagende kontroller. 

Den centrale lønenhed er afhængig af, at datagrundlaget til brug for 

lønudbetalingen er korrekt og retvisende, hvis den skal kunne udbetale 

den rette løn til rette tid. Et korrekt og retvisende datagrundlag til brug 

for lønudbetaling forudsætter i vid udstrækning, at de indberetninger 

af variable ydelser og fravær mv., som de decentrale har ansvaret for 

at foretage, er korrekte og retvisende. Et væsentligt arbejde for den 

Specialisering i Kerteminde Kommune 

Den centrale lønenhed i Kerteminde Kommune er opdelt i to teams, der 

hver servicerer og kontrollerer en række afgrænsede institutionsområder i 

forhold til indberetning af variable ydelser, fravær og lønindplacering mv. 

Herudover er der oprettet en specialistfunktion i den centrale lønenhed, 

som varetager opgaver vedrørende lønrefusioner og feriekortadministra-

tion på tværs af institutionsområder. 

 

Kommunen vurderer generelt, at den teambaserede organisering kombi-

neret med særlige specialistfunktioner sikrer en målrettet og omkost-

ningseffektiv opgavevaretagelse på lønområdet. 
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centrale lønenhed består derfor i at kontrollere de decentrale dataind-

beretninger. 

 

Deloitte vurderer imidlertid ikke, at det er hensigtsmæssigt at foretage 

en fuldstændig kontrol af samtlige dataindberetninger, da nytten for-

bundet hermed typisk ikke står mål med det betydelige ressourcefor-

brug, som en sådan kontroltilgang indebærer.  

 

Med henblik på at sikre en effektiv ressourceudnyttelse kan kommu-

nerne derimod med fordel tilrettelægge en kontrolindsats på lønområ-

det, som tager afsæt i en vurdering af kommunens risici ud fra en væ-

sentlighedsbetragtning. Væsentlighed afhænger dels af sandsynlighe-

den for, at en hændelse indtræffer, dels af effekten af den givne hæn-

delse. En kommune bør derfor tilrettelægge en risikobaseret kontrol-

indsats, som fokuserer på at minimere de fejl, som enten hyppigt op-

træder, eller som har en stor effekt på kommunens økonomi og evne til 

at sikre en korrekt og rettidig lønudbetaling. 

 

De risikobaserede kontroller kan være af både forebyggende og opda-

gende karakter. 

Forebyggende kontroller 

Forebyggende kontroller vil typisk med fordel kunne tilrettelægges 

som automatiske systemkontroller. Forebyggende systemkontroller 

kan ofte være ressourcekrævende at implementere, da kommunerne 

ikke selv kan foretage ændringer i deres lønsystemer, men vurderes 

imidlertid at være fordelagtige på lang sigt, da de i særlig grad vil 

kunne understøtte korrekte decentrale indberetninger.  

 

Et konkret forebyggede kontroltiltag kunne således f.eks. være at ud-

arbejde intelligente, elektroniske indberetningsformer, som er tilpasset 

den enkelte institutionstype, som har indbygget lister med et afgrænset 

sæt af svarmuligheder, og som først kan afsendes til den centrale lø-

nenhed, når alle relevante felter er udfyldt. 

 

På kommunebesøgene er det blevet afdækket, at de deltagende kom-

muner ikke i dag har udformet denne type af intelligente indberet-

ningsformer. De fleste kommuner anvender således typisk enten ma-

nuelle eller elektroniske blanketter, som sendes til indtastning i den 

centrale lønenhed. Dette indebærer, at der i mange kommuner ikke er 

skabt tilstrækkelig klarhed over, hvem der er ansvarlig for kontrollen 

af de indberettede data, og i givet fald hvad der bør kontrolleres og 

hvordan.  

 

Greve Kommune er den kommune som er kommet længst i forhold til 

at muliggøre, at de decentrale enheder kan foretage ensartede elektro-

niske indberetninger direkte via deres løn- og personaleadministrative 

portal (LPA), jf. boks nedenfor. Indberetningsskabeloner er dog endnu 
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ikke gjort intelligente i forhold til den enkelte bruger, og der eksisterer 

således fortsat et udviklingspotentiale.  

 

 

Opdagende kontroller 

Den kvalitative dataindsamling har vist, at opdagende kontroller i væ-

sentlig højere grad anvendes på lønområdet i de 14 kommuner. Mange 

kommuner har således fastsat beløbsgrænser for, hvornår en lønudbe-

taling skal kontrolleres, idet udbetalinger af en vis størrelse kræver en 

særlig godkendelse. Dette er en væsentlig kontrol, som kan opdage 

store fejlindtastninger. Det er dog afgørende, at beløbsgrænsen fast-

sættes på et passende niveau – og differentieres mellem medarbejder-

kategorier – så der sker en reel kontrol, uden at der overkontrolleres.  

 

Det kan på baggrund af de gennemførte kommunebesøg konstateres, at 

der eksisterer en række forskellige opdagende kontroller i kommuner-

ne, herunder bl.a. følgende: 

 

 Kontrol af samtlige indberetninger af variable ydelser 

 Dobbeltkontrol af alle nyoprettelser og fratrædelser  

 Stikprøvebaserede kontroller af fx medarbejdernes lønindplacering 

samt personlige tillæg  

Det er imidlertid karakteristisk, at kommunerne kun i begrænset om-

fang tilrettelægger kontrollerne under hensyntagen til risiko og væ-

sentlighed. Dette indebærer, at mange af kommuners kontrolpraksis i 

dag ofte ikke er tilstrækkelig effektiv. Dels anvendes ressourcer på 

kontroller, som ikke er medvirkende til at finde de væsentlige fejl, dels 

mangler de kontroller, som rent faktisk kan opdage væsentlige fejl. 

Lønportal i Greve kommune 

Greve Kommune indgik i forbindelse med deres udlicitering af lønopga-

verne en aftale med KMD vedrørende udviklingen af en løn- og persona-

leadministrativ portal, LPA-portalen. I LPA-portalen gemmes alle rele-

vante dokumenter vedrørende personalesager. Manuelle dokumenter 

scannes ind, således at de decentrale ledere kan finde alle relevante oplys-

ninger om en given medarbejder. I LPA-portalen findes desuden vejled-

ninger på skærmen til de fleste handlinger og funktioner, ligesom der 

findes relevante links til Greve Kommunes intranet. 

 

LPA-portalen er på nogle områder integreret med KMD’s lønsystem, så 

der decentralt kan indberettes direkte i KMD’s lønsystem, hvorved dob-

beltprocesser undgås. I nogle tilfælde linker portalen dog kun til eksiste-

rende subsystemer vedrørende eksempelvis indberetning af ferie.  

 

Greve Kommune oplever, at portalen på mange områder er et godt værk-

tøj til håndtering af de meget decentraliserede lønopgaver. Portalen 

udvikles løbende i et samarbejde mellem KMD og en nedsat udviklings-

gruppe i Greve Kommune. Deltagerne i udviklingsgruppen er forskellige 

brugere af portalen. 
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Haderslev Kommune er dog kommet et godt stykke i forhold til at til-

rettelægge en mere risikobaseret og fokuseret kontrolindsats, jf. boks. 

 

 
 

Deloitte vurderer samlet set, at kommunerne med fordel kan overveje 

at tilrettelægge deres kontrolindsats på lønområdet under hensyntagen 

til risiko og væsentlighed, og at de med fordel bør fokusere indsatsen 

på en kontrol af de decentrale enheders indberetning af variable ydel-

ser og fravær mv., da det i særlig grad er her, der er risiko for, at der 

begås løbende fejl. 

3.5.5 Incitamenter til rettidig indberetning  

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at der sker en rettidig 

indberetning af variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale 

enheder, hvilket kan understøttes gennem både økonomiske 

sanktioner og en økonomisk tilskyndelse til at overholde tidsfri-

ster. 

En effektiv varetagelse af lønopgaven forudsætter, at der sker en retti-

dig indberetning af variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale 

enheder til den centrale lønenhed.  

 

Det er imidlertid på de gennemførte kommunebesøg blevet afdækket, 

at de decentrale enheder i mange kommuner overskrider tidsfristerne, 

og at dette kun sjældent har en konsekvens, da der er tradition for, at 

de centrale lønmedarbejdere hjælper de institutioner, som har glemt at 

indberette de variable ydelser eller fravær mv. rettidigt. Ved korte 

overskridelser af tidsfristen sker dette typisk ved, at der med en eks-

traordinær indsats fra lønmedarbejdernes side sikres en almindelig 

lønudbetaling, mens der ved større overskridelser af tidsfristen foreta-

ges en a conto lønudbetaling. Lønenhederne har dog generelt travlt 

omkring tidspunktet for udbetaling af løn, og disse ekstraopgaver bela-

ster lønmedarbejderne og tager fokus væk fra deres andre opgaver, 

herunder bl.a. kontrolopgaver mv.  

 

Risikorettede kontroller i Haderslev Kommune 

Lønkontoret i Haderslev Kommune har arbejdet med at fastlægge løben-

de kontroller som imødekommer forskellige formål. Kontrollerne er 

beskrevet i forhold til, hvordan de udføres, hvor hyppigt de skal udføres, 

samt hvilket formål de har, altså hvilken risiko kontrollen skal afdække. 

 

Kontrollerne har sit primære fokus på områderne kontering, pension, løn-

klasse og kontrol af uddata. Uddata kontrolleres ved ansættelse, fratræ-

delse, orlov, aconto udbetalinger og negative lønudbetalinger samt ved 

indberetning af funktions- og kvalifikationsskemaer. Disse områder har 

Haderslev Kommune valgt ud fra en risiko- og væsentlighedsbetragtning. 

 

Haderslev Kommune har ligeledes en struktureret tilgang til dokumenta-

tion og opbevaringen heraf, så det er nemt tilgængeligt ved både intern og 

ekstern kontrol. 
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For at sikre en mere effektiv opgavevaretagelse kan kommunerne 

overveje at give de decentrale enheder en række incitamenter til at fo-

retage en rettidig indberetning af løndata. En rettidig indberetning af 

løndata vil have en stor betydning for den centrale lønenheds produk-

tivitet i forhold til løsningen af opgaven lønudbetaling, som er den 

mest ressourcekrævende på lønområdet. 

  

Økonomiske sanktioner i form af f.eks. gebyrer kan være særligt ef-

fektive i forhold til at reducere de for sene dataindberetninger, der alli-

gevel som ofte i praksis kun vedrører småbeløb vedrørende f.eks. kør-

selsgodtgørelser. Med indførelsen af gebyrer vil institutionen således 

skulle betale for at få registeret f.eks. variable ydelser efter udløbet af 

tidsfristen, og institutionen må således vurdere, om den fortsat ønsker 

at få ydelsen med i den forestående lønkørsel og dermed betale et ge-

byr, eller om den vil kunne vente til den efterfølgende lønkørsel.  

 

Såvel Odense og Greve Kommuner, som begge har outsourcet lønop-

gaven til en ekstern leverandør, har gode erfaringer med anvendelsen 

af gebyrer på lønområdet, jf. boks. 

 

 
 

I stedet for at anvende gebyrer o.l. kan det overvejes at tilskynde til en 

rettidig dataindberetning ved f.eks. at belønne de institutioner, som har 

opfyldt en fastsat målsætning for andelen af korrekte og rettidige ind-

beretninger. Lønopgaven er dog ikke en kerneopgave for en decentral 

enhed, og denne type målsætninger bør derfor ikke indarbejdes i insti-

tutionernes generelle styringsgrundlag (resultatkontrakter eller lignen-

de). 

3.5.6 Enstrenget support og service  

En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunen etable-

rer en enstrenget support- og servicefunktion, som yder en ser-

vice, der modsvarer de decentrale enheders behov, og som er let 

tilgængelig for de decentrale enheder. 

Det er på kommunebesøgene blevet afdækket, at de decentrale enheder 

efterspørger en betydelig support og service på lønområdet – uagtet, at 

de kun har ansvaret for at varetage et begrænset antal forholdsvis stan-

dardiserede lønopgaver og derfor ikke som udgangspunkt burde have 

Gebyrer i Odense og Greve Kommuner 

I Odense og Greve Kommuner opkræver de to eksterne leverandører på 

lønområdet et gebyr fra institutionerne, hvis de ønsker at få for sent 

indberettede  variable ydelser mv. med i lønkørslen. I Odense Kommune 

koster det 75 kr. for institutionerne, mens det i Greve Kommune koster 

300 kr.  

 

De to kommuner peger på, at gebyret har haft en opdragende effekt i 

forhold til at sikre rettidige lønindberetninger fra institutionerne. 
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et stort behov for support og service sammenlignet med behovet på 

regnskabs- og bogføringsområdet. 

Det forhold, at de decentrale enheder alligevel efterspørger support og 

service vurderes imidlertid at være en indikation af, at bl.a. snitflader-

ne ikke er tilstrækkelig klare, og systemerne ikke er tilstrækkelig bru-

gervenlige i dag, hvorfor de har behov for vejledning fra centralt hold. 

Så længe disse forhold ved opgavevaretagelsen ikke er tilrettelagt hen-

sigtsmæssigt, vil de decentrale enheder efterspørge en udvidet support 

og service, og kommunerne vil derfor skulle indrette deres support- og 

servicefunktion på lønområdet, så disse behov adresseres bedst muligt.  

Også selvom kommunen har formået at skabe klare snitflader og an-

vender et brugervenligt lønsystem mv., vil de decentrale enheder dog 

fortsat have behov for en mindre grad af lønsupport – og kommunerne 

bør således under alle omstændigheder overveje, hvordan de indretter 

deres supportfunktion, så den understøtter en effektiv opgavevareta-

gelse. 

Den kvalitative dataindsamling har vist, at det er hensigtsmæssigt, at 

kommunens support- og servicefunktion på lønområdet gøres let til-

gængelig, hvis den skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse. 

For at sikre en tilstrækkelig klarhed kan det være en fordel, at kommu-

nens lønsupport samles ét sted, da det vil være unødigt tidskrævende 

for de decentrale enheder at skulle henvende sig flere steder for at få 

svar på deres spørgsmål.  

Det vurderes desuden som hensigtsmæssigt, at lønsupporten samtidig 

servicerer de decentrale enheder i forhold til personaleadministrative 

forhold, da disse som oftest er forbundne med lønmæssige forhold. Én 

samlet løn- og personaleadministrativ support vurderes således at kun-

ne yde en service af en væsentlig højere kvalitet og samtidig understøt-

te en mere effektiv opgavevaretagelse, da de decentrale enheder kun 

skal henvende sig ét sted. 

En række kommuner peger desuden på, at det er muligt at skabe en 

stor grad af tilgængelighed ved, at hver decentral enhed får tilknyttet 

en fast kontaktperson i den centrale lønenhed, som de kan kontakte i 

tilfælde af spørgsmål. I Århus Kommune er der endda på hver medar-

bejders lønseddel anført en kontaktperson i den centrale lønenhed, jf. 

boks. 

 

Faste kontaktpersoner i Århus Kommune 

Århus Kommune har etableret et fælles lønhus, som varetager lønopgaver 

og servicerer kommunens institutioner og medarbejdere. Hver institu-

tionsleder er tildelt en fast kontaktperson i lønhuset. . Institutionerne i 

Århus Kommune er generelt tilfredse hermed. Kontaktpersonen står des-

uden på medarbejdernes lønseddel 
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Faste kontaktpersoner kan være et godt middel til at sikre en stor grad 

af tilgængelighed for de decentrale enheder og kommunens medarbej-

der, som understøtter både et højt serviceniveau og en effektiv opga-

vevaretagelse.  

På andre områder kan kommunerne dog med fordel overveje, om deres 

valgte serviceniveau er for højt, og om de således anvender ufor-

holdsmæssig mange ressourcer på tiltag, som ikke er nødvendige i for-

hold til at understøtte en effektiv opgavevaretagelse i kommunen på 

lønområdet. Flere kommuner vælger f.eks. fortsat at udsende lønsedler 

med almindelig post, hvilket er væsentligt mere ressourcekrævende 

end at udsende lønsedlerne via e-boks. I Haderslev Kommune har man 

dog valgt konsekvent at udsende samtlige kommunens lønsedler via e-

boks, jf. boks. 

 

3.6 Fortsat sikker og effektiv drift 

En effektiv opgavevaretagelse kan over tid forudsætte, at kom-

munerne outsourcer deres lønopgaver til en ekstern leverandør 

med henblik på at håndtere især den rekrutteringsudfordring, 

som mange kommuner på sigt vil stå over for. 

De gennemgåede indsatsområder ovenfor har især været rettet mod at 

håndtere de udfordringer, som knytter sig den centraliserede organise-

ringsform, som 12 ud af de 14 omfattede kommuner i overvejende 

grad har valgt på lønområdet. 

 

Opgørelsen af kommunernes produktivitet viser, at flere kommuner 

har været i stand til at håndtere de udfordringer, der knytter sig til den-

ne organiseringsform og har formået at sikre en høj produktivitet. 

 

Den høje produktivitet – som også en række mindre kommuner har 

formået at realisere på lønområdet – vurderes dog også at hænge sam-

men med, at lønmedarbejderne i den centrale lønenhed har en høj an-

ciennitet og dermed en stor erfaring og et højt kompetenceniveau, som 

medvirker til at sikre en effektiv opgavevaretagelse. 

 

Det kan således overvejes om samtlige kommuner over tid vil være i 

stand til at opretholde en høj produktivitet samt en sikker og effektiv 

drift, da det i stor udstrækning vil afhænge af, om de er i stand til lø-

bende at rekruttere nye, kompetente medarbejdere til den centrale lø-

nenhed.  

Elektronisk distribution af lønsedler i Haderslev Kommune 

Haderslev Kommune har siden 1. januar 2009 distribueret lønsedlerne til 

kommunens medarbejdere via e-boks, hvilket har medført en mere effek-

tiv arebjdsgang. Nogle medarbejdere efterspørger dog fortsat lønsedler i 

papirform, og den centrale lønenhed har indtil videre som en service valgt 

at printe lønsedler ud til disse medarbejdere, hvis de henvender sig.  
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Gevinster ved outsourcing 

Såfremt rekrutteringsudfordringen bliver stor og dermed får en væ-

sentlig negativ indvirkning på kommunernes evne til at gennemføre en 

effektiv opgavevaretagelse, vil »outsourcing« af lønopgaverne kunne 

være en alternativ vej, som kan overvejes. Outsourcing af lønopgaver-

ne har således en række fordele: 

 

 Sikker drift. En outsourcing af lønopgaverne medfører en sikker 

drift for kommunen og indebærer, at kommunen ikke længere er 

afhængig af at rekruttere kvalificeret arbejdskraft for at kunne gen-

nemføre en effektiv opgavevaretagelse. 

 Øge professionalisering. En outsourcing af lønopgaverne medfører 

ofte en øget professionalisering af opgavevaretagelsen, da lønop-

gaverne udgør selve kerneopgaverne for den eksterne leverandør, 

som derfor vil have fokus på hele tiden at udvikle og optimere op-

gavevaretagelsen.  

 Øget fokus på leverancer og kvalitet. En outsourcing af lønopgaver 

indebærer som følge af, at der skal indgås en kontrakt mellem 

kommunen og den eksterne leverandør, at der bliver sat fokus på 

hvilke leverancer, der præcis skal leveres, og med hvilken kvalitet 

disse leverancer forventes at blive leveret. 

En outsourcing af lønopgaver medfører dog ikke nødvendigvis en ef-

fektiviseringsgevinst for kommunen. Det nuværende marked er såle-

des i vid udstrækning præget af få leverandører, hvilket kan indebære, 

at kommunerne betaler en (for) høj pris for en ekstern løsning af lø-

nopgaverne. Dette forhold har kommunen ikke mulighed for direkte at 

påvirke.  

Forudsætninger for outsourcing 

En outsourcing indebærer typisk, at de opgaver, som den centrale lø-

nenhed i de øvrige kommuner løser, dvs. lønudbetaling, lønrefusioner, 

lønbogholderi, lønrevision, kontrol mv., overdrages til en ekstern leve-

randør, mens kommunens institutioner mv. fortsat vil skulle foretage 

en indberetning af variable ydelser og fravær mv. Kommunen får dog 

en ny opgave i forhold til at skulle styre og følge op på, om den eks-

terne leverandør overholder de indgåede aftaler vedrørende ydelser, 

kvalitet mv.  

Deloitte vurderer på baggrund af de gennemførte kommunebesøg, at 

en vellykket outsourcing af lønopgaverne – herunder en outsourcing, 

der medfører en ordentlig pris – forudsætter, at kommunen forbereder 

sig bedst muligt. Der kan således peges på følgende forudsætninger for 

en vellykket outsourcing af lønopgaverne: 

 Optimering af arbejdsgange. En forudsætning for en vellykket out-

sourcing er, at kommunen forud for udbuddet har søgt at optimere 
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og standardisere sine arbejdsgange og processer mest muligt og 

derved selv har høstet de gevinster, som følger heraf. Såfremt 

kommunen ikke forud for outsourcingen optimerer og standardise-

rer sine processer, vil den eksterne leverandør således i stedet høste 

gevinsten. 

 Involvering af medarbejdere. En forudsætning for en vellykket out-

sourcing er, at kommunen sikrer en tæt involvering af først og 

fremmest de medarbejdere, som vil skulle overdrages til den nye 

leverandør og som dermed bliver direkte berørt af udliciteringen. 

Det er således afgørende, at medarbejderne får skabt klarhed over 

og bliver trygge ved processen samt ved de konsekvenser, som det 

har for deres arbejdssituation. Herudover er det desuden centralt, at 

de øvrige medarbejdere i kommunen, som varetager lønopgaver i 

form af f.eks. indberetning af variable ydelser og fravær m.v. lige-

ledes bliver orienteret, så de bliver gjort bekendt med, hvordan out-

sourcingen i givet fald konkret påvirker deres opgavevaretagelse. 

 Fastlæggelse af klare snitflader. En forudsætning for en vellykket 

outsourcing er, at kommunen klart beskriver snitfladerne mellem 

kommunen og leverandøren, herunder beskriver hvem, der har an-

svaret for hvilke opgaver samt en beskrivelse af den kvalitet, 

hvormed opgaverne forventes at blive løst. 

 Fokus på leverandørstyring og controlling. En forudsætning for en 

vellykket outsourcing er, at kommunen også efter udliciteringen 

råder over en eller flere medarbejdere med kompetencer på og ind-

sigt i lønområdet, så kommunen kan foretage en effektiv styring af 

og løbende opfølgning på leverandøren og de ydelser, som denne 

leverer. 

Greve Kommune er en af de to kommuner blandt de 14 kommuner, 

som har outsourcet varetagelsen af lønopgaverne til en ekstern leve-

randør i form af KMD. Greve Kommune peger selv på, at outsourcin-

gen har medført en besparelse samt en øget digitalisering af arbejds-

gange og en lavere fejlprocent mv., jf. boks. 
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Odense Kommune er den anden af de to kommuner blandt de 14 

kommuner, som har outsourcet varetagelsen af lønopgaverne til en 

ekstern leverandør, idet kommunen har valgt at indgå et offentligt-

privat partnerskab med Visma Services Danmark A/S, og i form af 

selskabet Visma Services Odense A/S, som løser lønopgaverne for 

kommunen. Odense Kommune peger på, at outsourcingen bl.a. har 

medført en besparelse og en mere effektiv drift, jf. boks. 

Lønoutsourcing i Greve Kommune 

Greve Kommune valgte i 2005 at outsource løsningen af sine lønopgaver 

til KMD. KMD overtog ansvaret for løsningen af lønopgaverne samt 

Greve Kommunes lønmedarbejdere pr. 1. maj 2005.  

 

Baggrunden for beslutningen om at outsource lønopgaven til en ekstern 

leverandør var, at Greve Kommune ønskede at opnå en mere effektiv 

opgavevaretagelse gennem en øget procesoptimering og digitalisering på 

området. Herudover oplevede kommunen problemer med at rekruttere 

tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. 

 

Forud for beslutningen om at outsource lønopgaverne til en ekstern leve-

randør havde Greve Kommune reorganiseret lønområdet med henblik på 

at skabe klare snitfalder mellem løn, personalejura og HR. 

 

Outsourcingen af lønopgaven indebar, at der blev decentraliseret et større 

ansvar til institutionerne i forhold til at indberette variable ydelser og fra-

vær mv., idet opgaveløsningen samtidig blev understøttet digitalt af en ny 

lønportal (LPA). De decentrale ledere står således i dag for al kontakt til 

KMD vedrørende deres egne medarbejdere. 

 

Greve Kommune har centralt ansat en person, der fungerer som »kon-

traktholder« og som varetager styringen af og samarbejdet med KMD. 

Der gennemføres løbende styregruppemøder på chefniveau mellem Greve 

Kommune og KMD samt drifts- og udviklingsmøder mellem medarbej-

dere i Greve Kommune og en KMD-medarbejder. 

 

Greve Kommune peger på, at outsourcingen fungerede relativt uproble-

matisk, og at såvel KMD som Greve Kommune har profiteret af udvik-

lingen af den nye lønportal. Kontrakten på udviklingsdelen var dog 

baseret på tillid, åbenhed og fleksibiliet og ikke på en detaljeret beskri-

velse af parternes roller. Greve Kommune havde derfor ingen sanktions-

muligheder over for KMD, når aftalerne ikke blev overholdt. Konsekven-

sen heraf har bl.a. været, at kommunens medarbejdere har anvendt flere 

ressourcer på udvikling af lønportalen end forventet, og at kommunen i et 

år måtte opertholde en række papirgange og derved ikke opnåede den 

økonomiske gevinst, så hurtigt som forventet. 

 

Samlet set peger Greve Kommune dog på, at outsourcingen af lønopga-

verne har medført en effektivisering og digitalisering af arbejdsgangene 

på området, en lavere fejlprocent samt en besparelse på ca. 15 pct. i 

forhold til de udgifter, som kommunen tidligere afholdte centralt til 

lønadministration.  
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Lønoutsourcing i Odense Kommune 

Odense Kommune valgte at outsource løsningen af sine lønopgaver til 

Visma Services Odense A/S (herefter blot benævnt Visma) pr. 1. janaur 

2006. Visma blev etableret som led i outsourcingen af lønopgaverne, og 

Odense Kommune ejer 49 pct. af aktiekapitalen i selskabet og er repræ-

senteret i selskabets bestyrelse. Den øvrige aktiekapital ejes af Visma 

Serivices Danmark A/S. 

 

Odense Kommunes beslutning om at outsource lønopgaverne til en eks-

tern leverandør var begundet i et ønske om at opnå større effektivitet på 

området gennem en øget opgavevolumen og et større fokus på forret-

ningsmæssig drift. Baggrunden for, at opgaverne blev overdraget til et 

offentlig-privat selskab, hvor Odense Kommune indgår som ejer, var 

bl.a., at det ville medvirke til at fastholde arbejdspladser i kommunen. 

Visma blev således lokaliseret i Odense Kommune.  

 

Odense Kommune havde forud for outsourcingen fokuseret på at konso-

lidere og optimere deres opgavevaretagelse på lønområdet. Den centrale 

lønenhed i kommunen havde således i en årrække forinden været kon-

traktstyret, og der var opstillet en række kvalitets- og servicemål for løn-

enhedens opgaveløsning. Odense Kommune peger derfor også på, at den 

centrale lønenhed var veldrevet og effektiv, inden outsourcingen blev 

gennemført. 

 

Selve outsourcingen skete ved, at medarbejderne i kommunens centrale 

lønenhed blev flyttet til Visma. For at sikre sikker drift fortsatte medar-

bejderne til en start med at varetage de opgaver, som de i forvejen løste. 

Først senere blev der således fokuseret på at optimere arbejdsgange 

 

Odense Kommune peger på, at outsourcingen har medført en besparelse 

for kommunen på centralt niveau, og at lønopgaverne i dag – efter en 

overgangsfase – er tilrettelagt professionelt og generelt løses med en høj 

kvalitet. 

 

Odense Kommune oplevede imidlertid, at der i en periode efter outsour-

cingen skete kvalitetsforringelser, og at institutionerne skulle vende sig til 

et mere klart defineret og afgrænset serviceniveau. 

 

Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af Visma og Odense Kom-

mune, som mødes to gange årligt og træffer de overordnede beslutninger. 

Herudover er nedsat en koordinationsgruppe, som mødes ca. hver anden 

måned og afklarer mere driftsmæssige spørgsmål. Endvidere har kommu-

nen en controllerfunktion / lønteam der varetager den faglige opfølgning, 

koordinering, bestilling m.v. i forhold til de kontraktmæssigt aftalte 

leverancer og andre aftaler. 

 

Odense Kommune peger på, at outsourcingen til et offentlig-privat sel-

skab ikke adskiller sig væsentligt fra en »almindelig« outsourcing, da 

Visma har fuld ledelsesret i forhold til tilrettelæggelsen af den daglige 

drift. 
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3.7 Sammenfatning 

De 14 kommuner anvender i alt knap 600 årsværk til at løse de lønop-

gaver, som er omfattet af analysen. Dette svarer til knap 3.000 årsværk 

på landsplan. 

De 14 kommuner har valgt at centralisere hovedparten af opgaverne på 

lønområdet, og de decentrale enheder har som udgangspunkt alene 

ansvaret for at foretage en indberetning af variable ydelser og fravær. 

Kommunerne har således på lønområdet generelt valgt en organise-

ringsform, der tilnærmer sig arketypen »fælles servicecenter«. Dog har 

to kommuner valgt at »outsource« lønopgaverne til en ekstern leve-

randør. 

Den overvejende centralisering og samling af lønopgaverne skaber 

forudsætninger for øget effektivisering, bedre opgavevaretagelse og 

fokus på kvalitet og udvikling. Undersøgelsen har derudover vist, at 

kommunerne på lønområdet står over for en række udfordringer i form 

af risiko for dobbeltarbejde, uhensigtsmæssige systemer og utilstræk-

kelig viden om lokale forhold. Herudover vurderes kommunerne på 

sigt at stå over for en rekrutteringsudfordring på lønområdet.  

Der eksisterer væsentlige forskelle i de 14 kommuners produktivitet på 

lønområdet. Produktivitetsforskellene kan ikke umiddelbart forklares 

ud fra én overordnet faktor, som f.eks. størrelse, hvilket bl.a. vurderes 

at hænge sammen med, at en række af de større kommuner ikke i dag i 

tilstrækkelig grad har optimeret og standardiseret deres processer mv., 

hvilket er en forudsætning for at høste potentielle stordriftsfordele. Der 

kan herudover ikke konstateres nogen umiddelbar sammenhæng mel-

lem kommunernes produktivitet og deres kvalitetsniveau på området. 

Derimod tenderer sammenlægningskommuner – også på lønområdet – 

mod at være mere produktive end ikke-sammenlægningskommuner. 

Dette vurderes ligeledes at hænge sammen med, at sammenlægnings-

kommuner i højere grad end ikke-sammenlægningskommunerne har 

haft en anledning til at optimere og gennemtænke deres organisering 

og arbejdsgange på området. 

Det er Deloittes samlede vurdering, at en højere produktivitet på løn-

området med en centraliseret organiseringsform især kan opnås, hvis 

kommunerne udvikler opgavevaretagelsen ved at skabe de rette ram-

mer herfor gennem en fokusering på følgende indsatsområder: 

 Enkle systemer, der understøtter en let og effektiv indberetning af 

variable ydelser og fravær fra institutionerne til det centrale løn-

kontor og dermed desuden medvirker til at reducere risikoen for 

fejl. 

 Klare roller, ansvar og opgavesnit, der understøtter en målrettet 

opgavevaretagelse og minimerer dobbeltarbejde mv. 
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 Løbende optimering af arbejdsgange og kerneprocesser, herunder 

ikke mindst i den centrale lønenhed, som kan medvirke til at redu-

cere dobbeltarbejde og spild mv. 

 Fokuserede og omkostningseffektive kontrolprocedurer baseret på 

risiko og væsentlighed, som kan medvirke til at reducere antallet af 

fejl og dermed højne kvalitetsniveauet i opgaveløsningen. 

Når disse betingelser er tilvejebragt, vil kommunerne kunne fokusere 

på følgende øvrige indsatsområder for at understøtte en effektiv opga-

vevaretagelse: 

 Incitamenter til at sikre en rettidig indberetning af variable ydelser 

og fravær. 

 En enstrenget support og service, der er let tilgængelig for de de-

centrale enheder. 

Deloitte finder dog også, at en række kommuner som følge af en mulig 

rekrutteringsudfordring på sigt bør overveje »outsourcing« af lønop-

gaverne som en alternativ vej til realisering af en høj produktivitet. 

Hvis de kommuner – som har medarbejdere med en meget høj ancien-

nitet og erfaring – også over tid skal være i stand til at opretholde en 

høj produktivitet samt en sikker og effektiv drift, kan det således være 

relevant, at de outsourcer lønopgaverne. En forudsætning for en vel-

lykket outsourcing af lønopgaverne er imidlertid, at kommunerne for-

bereder sig bedst muligt ved bl.a. på forhånd at optimere arbejdsgange 

mv. Herudover skal kommunerne være opmærksomme på den udfor-

dringer, der knytter til, at det nuværende marked er præget af relativt 

få leverandører på lønområdet. 
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4. Potentialer og  
realiserbarhed 

I dette kapitel beregnes et samlet effektiviseringspotentiale på regn-

skabs-, bogførings- og lønområdet. 

For det første beregnes et effektiviseringspotentiale blandt de 14 kom-

muner, som undersøgelsen har omfattet. 

Herefter gennemgås der for det andet de usikkerheder, som knytter sig 

til det opgjorte effektiviseringspotentiale, og der gennemføres en ræk-

ke følsomhedsberegninger. 

For det tredje gennemføres der en opregning af effektiviseringspoten-

tialet til landsplan. 

Endelig foretages der for det fjerde en vurdering af effektiviseringspo-

tentialets realiserbarhed. 

4.1 Opgørelse af effektiviserings-

potentiale 

Såfremt kommunernes produktivitet løftes op til gennemsnittet 

af de to mest produktive kommuner kan der i stikprøven bereg-

nes et effektiviseringspotentiale på 195 årsværk på regnskabs- 

og bogføringsområdet og 135 årsværk på lønområdet. 

Beregningen af et effektiviseringspotentiale på henholdsvis regnskabs- 

og bogføringsområdet og lønområdet blandt de 14 kommuner tager 

udgangspunkt i en intern sammenligning af kommunernes produktivi-

tet (ressourceforskelle) på de to områder. Det betyder således, at 

kommunerne alene sammenlignes med andre kommuner.  

Effektiviseringspotentialerne er beregnet ud fra en forudsætning om, at 

alle kommuner kan realisere den samme produktivitet som gennem-

snittet af de to mest produktive kommuner. Beregningsmodellen er 

fastsat efter aftale med opdragsgiverne. 

De beregnede effektiviseringspotentialer skal ses i sammenhæng med 

de usikkerheder og følsomheder, der behandles i afsnit 4.2. 

4.1.1 Regnskab og bogføring 

Effektiviseringspotentialet på regnskabs- og bogføringsområdet i de 14 

kommuner er nedenfor opgjort med udgangspunkt i, hvor mange fuld-

tidsansatte en regnskabs- og bogføringsmedarbejder i gennemsnit ser-

vicerer i de to mest produktive kommuner, og hvor mange fuldtidsan-
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satte de øvrige kommuners bogførings- og regnskabsmedarbejdere 

faktisk servicerer ved løsningen af opgaverne.  

Det er således opgjort, hvor store gevinster, der kan realiseres, hvis de 

kommuner, der ligger under benchmark – dvs. gennemsnittet af de to 

mest produktive kommuner – kan opnå den samme produktivitet som 

gennemsnittet af de to mest effektive kommuner i stikprøven jævnfør 

figur 20. 

Figur 20. Effektiviseringspotentiale på regnskabs- og bogføringsområdet 
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009 og FLD-data, 2008. 

Effektiviseringspotentialet blandt de 14 kommuner kan ved denne op-

gørelsesmetode beregnes til 195 årsværk. Dette svarer til 20 pct. af den 

samlede ressourceanvendelse på regnskabs- og bogføringsområdet i de 

14 kommuner, jf. tabel 4. 

Tabel 4. Effektiviseringspotentiale på regnskabs- og bogføringsområdet 

Regnskab og bogføring  Potentiale, årsværk 
Pct. af samlet 

årsværksforbrug 

Effektiviseringspotentiale  195 20 

4.1.2 Løn 

Effektiviseringspotentialet på lønområdet i de 14 kommuner er neden-

for opgjort med udgangspunkt i, hvor mange årsopgørelser en løn-

medarbejder i gennemsnit håndterer i de to mest produktive kommu-

ner, og hvor mange årsopgørelser de øvrige kommuners lønmedarbej-

dere faktisk håndterer ved løsningen af opgaverne.  

Det er således opgjort, hvor store gevinster, der kan realiseres, hvis de 

kommuner, der ligger under benchmark – dvs. gennemsnittet af de to 

mest produktive kommuner – kan opnå den samme produktivitet som 

gennemsnittet at de to mest effektive kommuner i stikprøven jf. figur 

21. 
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Figur 21. Effektiviseringspotentiale på lønområdet  
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Kilde: Deloittes dataindsamling, 2009 og FLD-data, 2008. 

Effektiviseringspotentialet blandt de 14 kommuner kan ved denne op-

gørelsesmetode beregnes til 135 årsværk. Dette svarer til ca. 23 pct. af 

den samlede ressourceanvendelse på lønområdet i de 14 kommuner, jf. 

tabel 5. 

Tabel 5. Effektiviseringspotentiale på lønområdet 

Løn  Potentiale, årsværk 
Pct. af samlet 

årsværksforbrug 

Effektiviseringspotentiale  135 23 

4.1.3 Umiddelbar opregning til landsplan 

En umiddelbar opregning af de beregnede effektiviseringspotentialer 

blandt de 14 udvalgte kommuner til landsplan er sket med udgangs-

punkt i FLD-data for antal fuldtidsansatte i 2008. Beregningen tager 

udgangspunkt i de 14 kommuners andel af de samlede fuldtidsansatte i 

kommunerne, idet de 14 udvalgte kommuner dækker 19,9 pct. af de 

samlede fuldtidsansatte i kommunerne. Derved kan potentialerne i års-

værk på landsplan beregnes til 980 årsværk på regnskabs- og bogfø-

ringsopgaver og til 678 årsværk på lønområdet. 

Beregningen af effektiviseringspotentialerne er baseret på årsværk. 

Ved omregningen til kr. er der taget udgangspunkt i en aftalt gennem-

snitlig årlig bruttoløn på 380.000 kr.
 
Hertil er lagt et overhead på 

100.000 kr. svarende til, at den samlede årlige udgift pr. årsværk bliver 

480.000 kr.  

Den aftalte gennemsnitsløn understøttes af FLD-data og kommunernes 

indberettede data vedrørende fordelingen af de medarbejdertyper 

(HK’ere, daginstitutionsledere og skoleledere mv.), som løser de om-

fattede regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Gennemsnitslønnen 

vurderes således at være fastsat med en rimelig præcision.  



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

94  

Fastlæggelsen af et overhead er alene et valgt niveau, som i analysen 

ikke er blevet belyst yderligere. Overheadniveauet er dog anvendt i 

andre analyser og sammenhænge, herunder bl.a. i forbindelse med dele 

af kommunalreformen. Der er ligeledes gennemført en beregning, hvor 

overheadet i stedet er fastsat til 20 pct. af gennemsnitslønnen svarende 

til 76.000 kr. således at den samlede årlige udgift pr. årsværk bliver 

456.000 kr. 

Tabel 6. Umiddelbar opregning af effektiviseringspotentiale  

Potentiale Mio. kr. 

Regnskab og bogføring 471 

Løn 327 

I alt 797 

 

Effektiviseringspotentialerne blandt de 14 kommuner kan på baggrund 

af en udgift pr årsværk på 480.000 kr. beregnes 797 mio. kr. på lands-

plan. Anvendes derimod en årsværksudgift på 456.000 kr. kan potenti-

alet samlet set beregnes til 756 mio. kr. 

4.2 Usikkerheder og følsomhed 

Der er gennemført en grundig validering af data, men der knytter 

sig fortsat en række usikkerheder til det indsamlede datagrund-

lag, som i forskellig grad har betydning for de identificerede 

produktivitetsforskelle og dermed det beregnede effektivise-

ringspotentiale. 

Beregningen af et effektiviseringspotentiale for samtlige kommuner 

baserer sig på et stikprøvebaseret datagrundlag og forudsætter derfor 

en række opregninger. De indsamlede data er således blevet opregnet 

fra en stikprøve af institutioner med henblik på at fastsætte et samlet 

ressourceforbrug og produktivitetsniveau for hele kommunen. På bag-

grund af de 14 kommuners opgjorte produktivitet er der herefter be-

regnet et effektiviseringspotentiale, som er blevet opregnet til lands-

plan. 

Der knytter sig nødvendigvis en metodisk usikkerhed til disse bereg-

ningsmæssige »steps«, hvor data opregnes fra ét niveau til et andet.  

Der er som følge heraf bl.a. sket en udvælgelse af kommuner og insti-

tutioner mv., som søger at tage højde for en række af de metodiske 

usikkerheder og så vidt muligt sikre repræsentativitet, ligesom der er 

gennemført en meget grundig validering af data med henblik på at sik-

re et solidt datagrundlag.  

For at vurdere gyldigheden af de beregningsmæssige forudsætninger 

og datagrundlagets validitet vil der i det følgende blive foretaget en 
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række følsomhedsberegninger. Følsomhedsberegningerne knytter sig 

for det første til opgørelsen af de 14 kommuners ressourceforbrug og 

produktivitet og for det andet til beregningen af et samlet effektivise-

ringspotentiale på landsplan.  

Følsomhedsberegningerne vil dog ikke kunne tage højde for samtlige 

de usikkerheder, der nødvendigvis er knyttet til at basere opgørelsen af 

effektiviseringspotentialet på selvangivne ressourceangivelser blandt 

en stikprøve af kommuner. 

4.2.1 Opgørelse af ressourceforbrug og produktivitet 

Opgørelsen af effektiviseringspotentialerne baserer sig på de ressour-

cedata, som er blevet kortlagt via den spørgeskemabaserede dataind-

samling, hvor alle centrale enheder og udvalgte decentrale enheder i de 

14 kommuner, i alt ca. 350 særskilte indrapporteringer, er blevet bedt 

om skønsmæssigt at angive deres ressourceforbrug på de omfattede 

regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. 

Der er i forbindelse med analysen lagt betydelig vægt på at sikre en 

klar afgræsning af de enkelte opgaver, som kommunerne har skullet 

angive ressourcer på, samt på efterfølgende at validere ressourceangi-

velserne i hver kommune. Det er bl.a. sket ved at henlede kommuner-

nes opmærksomhed på enkeltangivelser, som forekom afvigende, og 

som kommunerne derfor skulle være særligt opmærksomme på. Dette 

er nærmere gennemgået i indledningen og bilag A.1.  

Der er dog fortsat knyttet en række usikkerheder i forhold til opgørel-

sen af de 14 kommuners ressourceforbrug og produktivitet og dermed 

for det beregnede effektiviseringspotentiale. 

For det første er ressourcedata således indberettet skønsmæssigt, hvil-

ket kan have betydning for de angivne datas præcision. Den skøns-

mæssige indberetning skyldes primært følgende forhold: 

 De færreste kommuner har et tidsregistreringssystem, som har kun-

net danne udgangspunkt for deres angivelser, og de kommuner, 

som foretager tidsregistreringer, registrerer ikke efter samme opga-

veopdeling, som er anvendt i denne analyse.  

 De decentrale enheder og en række mindre, centrale fagcentre har 

kunnet angive en del af ressourceforbruget på »øvrige regnskabs-

opgaver«, »øvrige bogføringsopgaver« og »øvrige lønopgaver«. 

Indarbejdelsen af »øvrige« opgavekategorier i det decentrale spør-

geskema skete under hensyntagen til, at disse enheder skulle bela-

stes mindst muligt ved udfyldelsen af spørgeskemaet. Spørgeske-

maet blev derfor søgt tilpasset de opgaver, som disse enheder fak-

tisk forventedes at løse og indeholdt derved ikke en udtømmende 

liste over delopgaver, men omfattede i stedet en »øvrig« opgaveka-
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tegori De »øvrige« opgavekategorier har imidlertid ikke været lige 

så klart afgrænsede, som analysens opgaver i øvrigt.  

 Ledere eller medarbejdere i kommunernes institutioner er typisk 

kun i begrænset omfang beskæftiget med de opgaver, der er omfat-

tet af denne analyse. I kommunens centrale enheder har det i højere 

grad været dedikerede medarbejdere, der har skullet fordele deres 

tid. Der er derfor knyttet en større usikkerhed til de decentrale en-

heders ressourceangivelser. 

For det andet har en enkelt kommune i forbindelse med datavaliderin-

gen valgt at foretage en række skønsmæssige justeringer af den angiv-

ne ressourceanvendelse. Der er herved større risiko for, at ressource-

angivelserne ikke fuldt ud er sammenlignelige med de øvrige kommu-

ner. Der er som følge heraf en større usikkerhed knyttet til denne 

kommunes ressourceangivelser. 

For det tredje baserer opgørelsen af kommunernes samlede ressource-

forbrug sig dels på en fuldstændig kortlægning på det centrale niveau, 

dels på en stikprøvebaseret kortlægning på decentralt niveau. Kom-

munens samlede ressourceforbrug er derfor baseret på en opregning af 

de decentrale ressourceangivelser. Der er dog i gennemsnit kortlagt ca. 

22 pct. af det samlede ressourceforbrug på institutionsniveauet i de 14 

kommuner, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt solidt som grundlag 

for opregningen. I de store kommuner er der dog kortlagt under 10 pct. 

af det samlede ressourceforbrug på institutionsniveauet. De store 

kommuner har som følge af deres størrelse stor betydning for potentia-

leberegningerne, og der er derfor foretaget en følsomhedsberegning, 

hvor betydningen af de store kommuners decentrale ressourceangivel-

ser er vurderet. Da dataindsamlingen som nævnt består af ca. 350 sær-

skilte indrapporteringer af ressourcedata, er betydningen af den enkel-

te ressourceangivelse i det enkelte spørgeskema dog gennemgående 

begrænset. 

I figuren nedenfor fremgår, hvordan det samlede opgjorte ressource-

forbrug er fordelt på det centrale niveau og det decentrale niveau, som 

er opdelt i fire kategorier (dagtilbud, skoler, ældrecentre og øvrige in-

stitutioner). 

Figur 22. Oversigt for fordelingen af det samlede ressourceforbrug samt andelen 
heraf, som er kortlagt gennem spørgeskemaerne 
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For at vurdere dataangivelsernes præcision og betydning for ressource- 

og produktivitetsopgørelserne i de 14 kommuner er der på baggrund af 

de opridsede usikkerheder gennemført følgende følsomhedsberegnin-

ger:  

 Ressourceangivelser på »øvrige regnskabs-, bogførings- og lønop-

gaver«, som ikke har været så klart afgrænset som analysens øvrige 

delopgaver, er blevet udtaget af den samlede ressourceanvendelse.  

 Ressourceangivelser i de »øvrige institutioner«, der har en lav 

dækningsgrad (dvs. hvor der kun er indrapporteret ressourcefor-

brug for under 10 pct. af de samlede »øvrige institutioner« i kom-

munen) reduceres med 41 pct. 

 Den kommune, der har foretaget en skønsmæssig validering af sine 

ressourceangivelser, er blevet udtaget af potentialeopgørelsen. 

 De store kommuners decentrale ressourceforbrug fastsættes til gen-

nemsnittet af de 14 kommuners decentrale ressourceforbrug, idet 

dækningsgraden her er relativt lavere sammenlignet med de øvrige 

kommuner, givet at der er væsentlig flere institutioner i de store 

kommuner.   

Resultatet af disse følsomhedsberegninger fremgår af nedenstående 

tabel, som angiver, hvor meget effektiviseringspotentialerne – opgjort 

som procent af det samlede ressourceforbrug – på regnskabs- og bog-

føringsområdet samt lønområdet ændrer sig, når der tages højde for 

hver af de identificerede usikkerheder, jf. tabel 7. 

Tabel 7. Usikkerheder og følsomhed 

Usikkerhed  Beregning Pct. af samlet ressourceforbrug Følsomhed  

  Regnskab og  

bogføring 

Løn  

Opgjort effektiviseringspo-
tentiale 

- 
 20,4 pct. 23,1 pct. - 

Ressourceangivelser på 
»øvrige regnskabs-, bog-
førings- og lønopgaver«  

Produktivitetsforskelle på regnskabs-, 
bogførings- og lønområdet beregnes 
ekskl. angivelser på »øvrige regn-
skabs-, bogførings- og lønopgaver« 

19,8 pct. 

(-0,6 pct.) 

15,0 pct. 

(-8,0 pct) 
Betydelig 

Kommunen som har fore-
taget en række skøns-
mæssige justeringer af 
ressourceanvendelsen i 
forbindelsen med datava-
lideringen  

Produktivitetsforskelle beregnes 
ekskl. den kommune, som har 
skønsmæssigt har justeret ressour-
ceangivelserne i forbindelse med 
datavalideringen. 

22,2 pct. 

(1,8 pct.) 

25,4 pct. 

(2,4 pct.) 
Begrænset 

Kommuner hvor der er lav 
dækningsgrad på de »øv-
rige institutioner«  

Produktivitetsforskelle beregnes med 
udgangspunkt i data, hvor de »øvrige 
institutioner« i de relevante kommu-
ner reduceres med ca. 40 pct.  

19,2 pct. 

(-1,2 pct.) 

23,8 pct. 

(0,7 pct.) 
Begrænset 

Opregningen af decentra-
le enheders ressourcefor-
brug i store kommuner 

Produktivitetsforskelle beregnes med 
udgangspunkt i data, hvor de decen-
trale angivelser i de store kommuner 
erstattes med gennemsnittet af de 
øvrige kommuners decentrale angi-
velser. 

18,6 pct. 

(-1,8 pct.) 

22,9 pct. 

(-0,2 pct.) 
Begrænset 
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Følsomhedsberegningerne viser, at de opgjorte produktivitetsforskelle 

er særligt følsomme overfor institutionernes angivelser på opgavekate-

gorien »øvrige regnskabs-, bogførings- og lønopgaver«. Herudover 

viser følsomhedsberegningerne, at produktivitetsforskellene kun i be-

grænset omfang er følsomme overfor de øvrige usikkerheder. 

4.2.2 Samlet effektiviseringspotentiale på landsplan 

Det er tilstræbt, at de 14 kommuner udgør et repræsentativt udsnit af 

kommunerne, og udvælgelsen er som følge heraf bl.a. sket på bag-

grund af en række forskellige segmenteringskriterier vedrørende stør-

relse, centraliseringsgrad og administrationsgrad mv.  Der vil dog i 

sagens natur være en vis usikkerhed om, hvor vidt de 14 kommuner er 

fuldt repræsentative. 

Opregningen fra stikprøven til landsplan er sket med udgangspunkt i 

FLD-data, som indeholder data om antallet af fuldtidsansatte i hver 

enkelt kommune. Stikprøven dækker 19,9 pct. af samtlige fuldtidsan-

satte i kommunerne. Der knytter sig imidlertid en vis usikkerhed til 

opregningen af effektiviseringspotentialet fra en stikprøve på 14 

kommuner til landsplan. Der er derfor gennemført en række følsom-

hedsberegninger, der har haft til formål at vise, om opregningen er 

følsom heroverfor. Følgende alternative opregningsparametre er blevet 

anvendt med henblik på at undersøge stikprøvens følsomhed: Indbyg-

gertal, hovedkonto 6 og bruttodriftsudgifter  

De alternative opregninger har kun ændret marginalt på størrelsen af 

det umiddelbart opgjorte effektiviseringspotentiale og opregningen af 

det opgjorte effektiviseringspotentiale fra stikprøve til landsplan vur-

deres således at være robust. 

4.3 Samlet potentiale 

Med udgangspunkt i den anvendte model er der fastlagt et sam-

let effektiviseringspotentiale på landsplan på regnskabs-, bogfø-

rings- og lønområdet i størrelsesordnen 500-700 mio. kr. 

Forskellene i produktivitet i den aftalte model kan samlet set opgøres 

til et potentiale i størrelsesordenen ca. 800 mio. kr. I dette potentiale 

indgår dog en række ressourceangivelser på øvrige regnskabs-, bogfø-

rings- og lønopgaver, som der jævnfør ovenfor er stor usikkerhed om-

kring. På baggrund af en drøftelse med opdragsgiverne er det blevet 

besluttet at udtage disse angivelser af analysen, hvorved potentialet 

reduceres til 611mio. kr. jf. nedenstående tabel.  
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Tabel 8. Effektiviseringspotentiale ekskl. øvrige opgaver 

Potentiale Mio. kr. 

Regnskab og bogføring 420 

Løn 191 

I alt 611 

 

Den resterede usikkerhed, der knytter sig til en analyse af denne karak-

ter, er sammen med opdragsgiverne blevet vurderet til at udgøre i stør-

relsen ± 100 mio. kr., hvorved det samlede potentialet vurderes at være 

i størrelsesordnen 500-700 mio. kr. 

4.4 Realiserbarhed 

En realisering af det beregnede effektiviseringspotentiale vurde-

res at være mulig indenfor de nuværende organisatoriske ram-

mer og forudsætter som udgangspunkt ikke betydelige investe-

ringer eller f.eks. lovændringer mv. En gennemførelse af de ind-

satser og forandringer, der vil skulle lede frem til en realisering 

af potentialet i de enkelte kommuner, vil kunne tage op til 2-3 år 

afhængigt af, hvor stor ”afstanden” er til de mest produktive 

kommuner og karakteren af de indsatser og forandringer, som er 

relevante og nødvendige i den enkelte kommune.  

Effektiviseringspotentialerne er opgjort med udgangspunkt i en eksi-

sterende produktivitet blandt kommunerne, og det produktivitetsni-

veau, der er fastsat som benchmark, er således blevet realiseret i dag. 

En realisering af mest produktive praksis i dag er således mulig inden 

for de nuværende organisatoriske rammer og forudsætter som ud-

gangspunkt ikke betydelige investeringer eller f.eks. lovændringer mv. 

Undersøgelsen af de 14 kommuners prodktivitet har herudover vist, at 

størrelse tilsyneladende hverken på regnskabs- og bogføringsområdet 

eller lønområdet er en forklarende faktor i forhold til de faktiske for-

skelle i produktivitet, og mindre kommuner kan således også under de 

rette betingelser opnå en høj produktivitet. Dette vurderes imidlertid at 

hænge sammen med, at kommunerne generelt ikke i dag har valgt en 

organiseringsform, der i særlig grad understøtter en realisering af stor-

driftsfordele, herunder bl.a. fordi de har valgt at distribuere håndterin-

gen af leverandørbetalinger mv. ud til institutionerne, og fordi de store 

kommuner som udgangspunkt ikke har valgt at konsolidere deres op-

gaveløsning. Der vurderes derfor også at eksistere et endnu ikke reali-

seret potentiale knyttet til stordrift i kommunerne på såvel regnskabs- 

og bogføringsområdet som lønområdet.  

Undersøgelsen har vist, at et højt produktivitetsniveau især er opnået i 

de kommuner, som har arbejdet systematisk med de indsatsområder – 

som undersøgelsen har skitseret på henholdsvis regnskabs- og bogfø-
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ringsområdet og lønområdet – og således løbende har haft fokus på at 

udvikle og optimere opgavetilrettelæggelsen, jf. afsnit 2.5 og 3.5. 

En række af de 14 kommuner vurderes dog også at være begunstigede 

af meget erfarne medarbejdere, der har solide kompetencer indenfor 

deres opgavefelt og et bredt netværk i organisationen, hvilket kan for-

klare et relativt højt produktivitetsniveau. For disse kommuner vil det 

imidlertid også over tid være nødvendigt at arbejde systematisk med 

de angivne indsatsområder, hvis de skal kunne fastholde eller forbedre 

deres nuværende produktivitetsniveau.   

En række af indsatsområderne kan implementeres på kort sigt og en 

del af potentialet vurderes derfor at kunne realiseres umiddelbart. 

Kommunerne vil således inden for en forholdsvis kort tidshorisont 

kunne sikre klare snitfalder og roller, optimere processer og arbejds-

gange, målrette kontrollerne og dedikere administrative ressourcer til 

opgaveløsningen. Herudover vil de inden for en kort tidshorisont des-

uden kunne forbedre de decentrale enheders kompetenceniveau og 

opbygge en enstreget supportfunktion mv. En implementering heraf 

vurderes dog i de kommuner, som er længst fra at have gennemført 

indsatsområderne, at kunne tage ca. 2-3 år.  

Institutionerne varetager i dag en betydelig række regnskabs- og bog-

føringsopgaver og er som følge heraf generelt afhængige af, at de eksi-

sterende systemer er brugervenlige og enkle mv. Dette vurderes imid-

lertid ikke fuldstændig at være tilfældet i dag, og en realisering af det 

fulde effektiviseringspotentiale inden for rammerne af en decentralise-

ret organiseringsform vil derfor også være afhængig af en større sy-

stemmæssig modenhed på området.  

Denne udfordring varierer dog mellem kommunerne afhængig af, hvor 

erfarne de medarbejdere, som varetager opgaverne, er. Meget erfarne 

medarbejdere på skoler og daginstitutioner mv. med et højt kompeten-

ceniveau kan således kompensere for, at systemerne ikke i dag er til-

strækkeligt enkle, integrerede og brugervenlige mv. Hvis der over tid 

sker en større udskiftning af regnskabs-, bogførings- og lønmedarbej-

dere via pensioneringer mv. – som medarbejdernes aldersprofil kan 

tilsige – vil der imidlertid i en meget decentraliseret organiseringsform 

være behov for, at det er enkelt for nye brugere at anvende systemerne, 

så der kan fastholdes et højt produktivitetsniveau.  

Kommunerne er dog i forhold til systemudviklingen afhængige af eks-

terne leverandører og kan derfor ikke som udgangspunkt drive en så-

dan ønsket udvikling frem alene. 

Det er imidlertid særligt inden for rammerne af organiseringsformen 

»lokal opgavevaretagelse«, hvor en lang række regnskabs- og bogfø-

ringsopgaver løses på institutionerne, at kommunerne vil være afhæn-

gige af en større systemmæssig modenhed for at realisere det fulde 

effektiviseringspotentiale.  
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Kommunerne vil således ved at dedikere administrative ressourcer til 

varetagelsen af regnskabs- og bogføringsopgaverne væsentligt kunne 

reducere behovet for at udvikle meget brugervenlige og enkle syste-

mer.  

Kommunerne vurderes derfor også med fordel at kunne overveje at 

samle en større del af regnskabs- og bogføringsopgaverne i »lokale 

fællesskaber« og eventuelt på sigt i »fælles servicecentre«. 

En vellykket etablering af et fælles servicecenter på regnskabs- og 

bogføringsområdet, der kan øge produktiviteten og sikre en effektiv og 

sikker drift, vurderes imidlertid at forudsætte, at kommunerne på for-

hånd sikrer klare snitflader, optimerer processer og arbejdsgange og 

målretter kontrollerne. Det vil derfor kunne tage et par år, hvis et fæl-

les servicecenter skal forberedes og implementeres ordentligt, jf. tabel 

9. 

Tabel 9. Realiserbarhed på regnskabs- og bogføringsområdet 

Indsatsområder Realiserbarhed 

Brugervenlige og integrerede systemer Lang sigt 

Klare snitflader og standarder Kort sigt 

Dedikerede administrative ressourcer Kort sigt 

Risikobaseret og automatiseret kontrol Kort sigt 

Løbende opfølgning på og læring af systematiske fejl Kort sigt 

Forbedret decentralt kompetenceniveau Kort sigt 

Enstrenget support og service Kort sigt 

Konsolidering og samling af opgaver Mellemlang sigt 

På lønområdet har undersøgelsen vist, at en outsourcing af lønopga-

verne ikke nødvendigvis er en sikker, alternativ vej til at kunne opnå 

en høj produktivitet, da markedet i dag er præget af relativt få leveran-

dører. Outsourcing vurderes dog for nogle kommuner – der f.eks. står 

over for en rekrutteringsudfordring – alligevel at være en hensigts-

mæssig løsning og et middel til at kunne fastholde eller forbedre deres 

nuværende produktivitetsniveau, hvis de fokuserer på at optimere og 

standardisere deres arbejdsprocesser mv. forud for overdragelsen af 

lønopgaverne til en ekstern leverandør. 

Tabel 10. Realiserbarhed på lønområdet 

Indsatsområder Realiserbarhed 

Enkel decentral dataindberetning Mellemlang sigt 

Klare roller og ansvar Kort sigt 

Optimering af arbejdsgange og processer Kort sigt 
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Risikobaseret og fokuseret kontrol Kort sigt 

Incitamenter til rettidig indberetning Kort sigt 

Enstrenget support og service Kort sigt 

Fortsat sikker og effektiv drift Mellemlang sigt 

Det er på den baggrund samlet set Deloittes vurdering, at kommunerne 

på kort sigt vil kunne effektivisere deres opgavevaretagelse ved at 

gennemføre en række af de identificerede indsatsområder.  

Deloitte vurderer, at en gennemførelse af de indsatser og forandringer, 

der vil skulle lede frem til en realisering af potentialet i de enkelte 

kommuner vil kunne tage op til 2-3 år afhængigt af, hvor stor ”afstan-

den” er til de mest produktive kommuner og karaktern af de indsatser 

og forandringer, som er relevante og nødvendige i den enkelte kom-

mune. 
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Bilag A.   

A.1 Opgavekatalog 

Opgavekataloget er blevet udarbejdet med udgangspunkt i den fælles-

offentlige forretningsreferencemodel (FORM), der er et fælles katalog 

over de opgaver, som løses i den offentlige sektor.
5
 Kataloget er blevet 

justeret på baggrund af et workshopforløb med medarbejdere fra 

kommunerne knyttet til analysen. Kommunernes opgørelse af ressour-

cer på regnskabs-, bogførings- og lønopgaverne er således foretaget 

med udgangspunkt i opgavekataloget.  

Regnskabsopgaver Omfatter 

Årsregnskab Opstilling af årsregnskab  
Talopstilling, personaleoversigt, kontrol, korrektur, ledelsesberetning. 

Regnskabsbemærkninger  
Indsamling, koordinering samt skrivning af bemærkninger til årsregnskab. 

Distribution  
Distribution og formidling af årsregnskab i forbindelse med offentliggørelse.  

Omkostningsbaseret regnskab  
Udarbejdelse af omkostningsregnskab, herunder op- og nedskrivninger samt 
afskrivninger på anlægsaktiver, registrering af køb og salg, pengestrømsopgø-
relse mv. 

Periodisering og regulering af hensættelser og forpligtelser  
Periodisering og hensætter på statuskonti, fx tab på debitorer, regulering af 
feriepengeforpligtelse, opgørelse af leasingforpligtelser, pensionsforpligtelse, 
efter- og ompostering mv. 

Periodeopgørelse Social refusionsopgørelse  
Opgørelse af sociale refusioner fra staten for lovbundne ydelser.  

Moms, afstemning og afregning  
Afstemning af momskonti, momsafregning, herunder både af kommunemoms 
og registreret moms. 

Specialregnskaber Anlægsregnskaber  
Udarbejdelse af anlægsbevillingsregnskaber. 

Tilskuds- & projektregnskaber  
Udarbejdelse af regnskaber til 3. parts tilskudsgiver og tilbagebetaling af tilskud, 
projektregnskaber mv. 

Øvrige specialregnskaber  
Diverse specialregnskaber og underliggende perioderegnskaber mv., herunder 
regnskaber for selvejende institutioner, § 60 selskaber, legatregnskaber mv. 

Likviditetsstyring Likviditetsstyring  
Likviditetsregnskab, kvartalvis indrapportering på kassekreditreglen, kassebe-
holdningsopgørelse, teknisk flytning af midler og investeringer, forberedelse af 
materiale til Byrådet. 

Formue og lån Registrering og afstemning af finansielle aktiver  
Beregning og bogføring af kursreguleringer, registrering af køb og salg, samt 
beregning og bogføring af avancer. 

Administration af lån, garantier og deposita 
Optagelse af lån, administration af deposita, stillelse af garantier, modtagne 
garantier typisk i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, registrering, bog-
føring og afstemning samt opgørelse af låneramme. 

                                                                 

5 FORM er etableret af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde og udvikles i tæt 

samarbejde mellem statslige, regionale og kommunale aktører. Jf. 

www.modernisering.dk 
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Administration af leasingaftaler 
Administration af leasingaftaler, herunder kontrol med modtagne fakturaer, 
nyoprettelser inden for en given leasing aftale, afvikling af engagement inden 
for en given leasing aftale. 

Administration af fuldmagter Administration af fuldmagter 
Administration og oprettelse af fuldmagter i forhold til 3. part, herunder bank. 

Kontoplan Vedligeholdelse af kontoplan 
Gennemgang af kontoplaner, tilretninger, identificering af behov for nye artskon-
ti og lukning af ikke anvendte artskonti. Sikring af struktur. Ajourføring af konte-
ringsvejledning som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet. 

Vedligeholdelse og drift af økonomisystemer Vedligeholdelse af økonomisystemer  
Vedligeholdelse af økonomi-, indkøb- og fakturaflowsystemer. Funktionstest, 
brugerhierarki, sikkerhedsstruktur, løbende fejlretning af uddata, herunder af 
fejlkonto og leverandørudbetaling. 

Administration af bemyndigelser og brugere  
Tildeling af rettigheder, oprettelse og sletning af brugere ved ansættelse og 
fratrædelse i økonomisystem og støttesystemer. 

Udvikling af økonomisystemer Udvikling af økonomisystemer 
Udvikling af nye systemer, indkøb af nye systemer, håndtering af systemfejl. 

Revision Forberedelse og kontrol af materiale til intern og ekstern revision 
Forberedelse af materiale, opgørelser, afstemninger mv. til revisionen. 

Kontakt til revision og opfølgning 
Kontakt til både intern og ekstern revision 

Revisionsberetninger til ministerier mv. 
Behandling af og opfølgning på revisionsberetninger til ministerier mv. 

Bogføringsopgaver Omfatter 

Administration af leverandørbetalinger Kreditorstamdata 
Oprettelse, vedligeholdelse og godkendelse. 

Godkendelse og kontrol af elektroniske fakturaer 
Match mod bestilling, godkendelse (attestation og anvisning), bogfø-
ring/kontering og betaling. 

Manuelle fakturaer og kreditnotaer 
Indlægning i bogføringssystem, bogføring og betaling, evt. indscanning af papir-
faktura. 

Opfølgning på fakturaer og rykkere 
Kontrol af status for faktura i workflow, kontakt til relevant ansvarlig. Hvis faktu-
raen ikke er i system, indhentes den elektronisk fra leverandør. Kontakt til leve-
randør. 

Fejlramte fakturaer  
Kontrol af fejlramte elektroniske fakturaer og kreditnotaer, fejlretning. 

Afstemning 
Løbende afstemning af udbetalingssystem/remitteringssystem. 

Administration af debitorer Debitorstamdata 
Oprettelse og vedligeholdelse. 

Fakturering 
Oprettelse og kontrol af faktura på baggrund af udarbejdet og registreret faktu-
ragrundlag. Udsendelse af faktura, elektronisk eller manuelt. 

Udstedelse af kreditnotaer 
Oprettelse af kreditnota, godkendelse, udsend elektronisk eller manuelt. 

Registrering af debitorindbetalinger 
Kontrol af elektroniske indbetalinger direkte fra bank (PBS) til økonomisystem. 
Bogføring af manuelle betalinger f.eks. indbetaling fra ministerier mv. direkte på 
konto. 

Håndtering af rykkerprocedure 
Gennemgang af forfaldne debitorer, udsending af rykkere, håndtering af inkas-
so forløb (snitflader til den statslige inkasso), registrering af tabte debitorer. 

Afstemning 
Løbende afstemning af debitorsystem. 
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Mellemkommunale betalinger Håndtering af afgivne refusionstilsagn 
Borgerrelaterede udgifter, hvor der er afgivet refusionstilsagn til handlekommu-
nen. Kontrol af modtagne fakturaer og opgørelse fra fakturerende kommune i 
forhold til egne registreringer. F.eks. pladser, boligstøtte, kontanthjælp, pension, 
hjælpemidler, hjemmehjælp mv. 

Håndtering af modtagne refusionstilsagn 
Borgerrelaterede udgifter, hvor der er modtaget refusionstilsagn fra betalings-
kommunen. Opgørelse af faktureringsgrundlag til brug for fakturering samt ud-
skrivning af fakturaer, 
f.eks. pladser, boligstøtte, kontanthjælp, pension, hjælpemidler, hjemmehjælp 
mv. 

Posteringsbilag Interne posteringsbilag 
Udarbejdelse og bogføring af interne posteringsbilag samt interne fakturaer. 

Administration af kontantkasser og bankkonti Administration af kontantkasser og kontante forskudskasser 
Optælling, afstemning, udbetalinger og bogføring. 

Administration af kontantafregninger 
Kontrol og udbetaling af kontante udlægs- og rejseafregninger, kontant eller til 
Nemkonto. 

Bogføringen af posteringer på bank 
Løbende afklaring af åbne poster afklares og bogføring heraf. 

Kontoafstemning Afstemning på statuskonti 
Afstemning af interne finanskonti, som tilgodehavender, skyldige omkostninger 
og mellemregninger mv. 

Afstemning af bankkonti 
Afstemning af bankkonti, afklaring af åbne poster. 

Afstemning af systemkonti 
Afstemning mellem fagsystemer og statuskonti i økonomisystemet. 

Kontrol af afstemninger 
Kontrol af at afstemningerne er korrekt udført og af, at der er sket udligning af 
åbne poster. 

Support og vejledning Support 
Besvarelse af henvendelser angående regnskab og bogføring, herunder af-
dækning og løsning af problemer mv. 

Vejledning 
Udarbejdelse og ajourføring af vejledninger, herunder kasse- og regnskabsre-
gulativ, vejledning om gældende regnskabspraksis mv. 

Afholdelse af undervisning Undervisning af administrative medarbejdere 
Forberedelse og undervisning af administrative medarbejdere i gældende bog-
førings- og regnskabsregler mv., f.eks. nye regnskabs- og bogføringsmedarbej-
dere, elever, decentrale administrationsmedarbejdere, eller andre medarbejde-
re, som varetager regnskabs- og bogføringsopgaver. 

Deltagelse i undervisning 

 

Deltagelse i undervisning 
Deltagelse i internt eller eksternt udbudt undervisning, der er af faglig og opkva-
lificerende karakter. 

Lønopgaver Omfatter 

Lønudbetaling Registrering af løn- og medarbejderstamdata 
Oprettelse af nye medarbejdere, løbende registrering af ændringer, herunder 
grundløn og pension. Lønafslutning ved fratrædelse. Registranthåndtering, 
fritvalgsordning. 

Regulering ved indgåelse af lokalaftaler 
Håndtering af bagudrettet regulering på baggrund af indgåede lokalaftaler. 

Lønkørsel og kontrol 
Kørsel af lønudbetaling i lønsystem, kontrol og fejlretning af løndata inden over-
førsel til bogføring, bank og e-indberetning/e-indkomst. 

Variable ydelser Variable ydelser 
Registrering af udbetalinger til f.eks. godtgørelse, udlæg, kilometergodtgørelse, 
honorarer, a conto udbetalinger mv., registrering af timer for timelønnende og 
arbejdstidsbestemte ydelser og tillæg. Registrering af personalegoder. 

Feriepengeudbetaling 
Fratrådt personale, afregning af ikke-afholdte feriedage. 

Fravær Registrering af ferie, fridage og omsorgsdage  
Afregning af ferie til feriekonto ved fratrædelse.  
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Registrering af orlov 
Registrering af barsel og øvrig orlov. 

Registrering af sygdom 
Registrering af sygdom, barns 1. og 2. sygedag. 

Lønrefusioner Barsel og orlov 
Ansøgning om refusion ved barsel og øvrig orlov, f.eks. uddannelse. Kontrol af 
modtagen refusion. Barselsudligning. 

Sygdom 
Anmeldelse af sygdom til kommune, ansøgning om refusion. Kontrol af modta-
gen refusion. 

Øvrige refusioner 
Ansøgning om øvrige refusioner ved skåne job, fleksjob, kursus og elevrefusio-
ner (AER, VU, SVU, TR) mv. Kontrol af modtagelse af refusion. 

Tjenestemands-pensioner Ændringer og vedligeholdelse af stamdata vedr. pensionerede tjenestemænd 
Registrering af ændringer i stamdata i PENSAB og KMD Tjenestemandssy-
stem. Fejlretning. 

Udbetaling af tjenestemand pensioner 
Kørsel af pensionsudbetaling i lønsystem, kontrol inden overførsel til bogføring, 
bank og e-indkomst. 

Pensionsrefusion 
Indhentning af refusion hos staten og øvrige pensionsselskaber mv. Afgivelse af 
oplysninger til staten ved pensionering. 

Lønrapporter Lønrapporter 
Træk af data til standardlønrapporter samt øvrige ad hoc rapporter. 

Lønbogholderi Indkørsel af lønposter 
Indkørsel af lønposter fra forsystemer, f.eks. vagtplan, KMD, Matrix, TRIO og 
LARA til lønsystem. 

Afstemninger 
Udarbejdelse af diverse afstemninger i forbindelse med lønhåndtering, ferie 
osv. 

Afregning og indberetning 
Afregning og kontrol af A-skat, pension, fagforening mv. Indberetning af e-
indkomst til SKAT. 

Feriefond 
Udbetaling af uhævede feriepenge og afregning til feriefond. 

Lønrevision Forberedelse og kontrol af materiale til revisionen 
Udarbejdelse af materiale, opgørelser, afstemninger mv. til den interne og eks-
terne revision. 

Kontakt til revision og opfølgning 
Kontakt til både intern og ekstern revision. 

Lønsupport Lønsupport vedr. løn 
Besvarelse af henvendelser vedrørende løn, herunder løsningen af problemer 
samt besvarelse af spørgsmål. 

Afholdelse af undervisning Undervisning 
Undervisning af administrative medarbejdere, f.eks. nye lønmedarbejdere, de-
centrale lønmedarbejdere eller andre administrative medarbejdere, som skal 
levere inddata til løn. 

Deltagelse i undervisning Deltagelse i undervisning 
Deltagelse i internt eller eksternt udbudt undervisning. 

Vedligeholdelse og drift af lønsystemer Vedligeholdelse af lønsystemer 
Vedligeholdelse af LOS (Linie Organisations System), bankkontonummer, sats-
registrering, funktionstest, oprettelse af brugerrettigheder, integration med til-
knyttede systemer, gennemgang af logfil mv. 

Udvikling af lønsystemer Udvikling af lønsystemer 
Udvikling af eksisterende lønsystemer samt udvikling og opsætning af nye løn-
systemer. 
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A.2 Metode 

Dette bilag beskriver metoden, der er anvendt i forhold til opgørelsen 

af et effektiviseringspotentiale på regnskabs-, bogførings- og lønområ-

det. Der har til gennemførelsen af analysen været knyttet en række 

centrale metodiske valg, som hver er behandlet særskilt i bilaget. Disse 

udfordringer knytter sig til: 

 

Udvælgelse af kommuner 

Analysen bygger på en undersøgelse blandt 14 kommuner. For at sikre 

at de 14 kommuner danner et kvalificeret udgangspunkt for en opreg-

ning af effektiviseringspotentialet til landsplan og samtidig danner et 

solidt grundlag for at vurdere forskellige organiseringsformers effekti-

vitet, er de 14 kommuner udvalgt på en sådan måde, at de repræsente-

rer forskellige kommunetyper.  

Afgrænsning af opgaver, organisatoriske niveauer og serviceområder 

Opgørelsen af et samlet effektiviseringspotentiale og vurderingen af 

effektive organiseringsformer i kommunerne baserer sig på data, der er 

indsamlet via spørgeskemaer, workshops samt kommune- og instituti-

onsbesøg. For at sikre ensartethed i dataindsamlingen har det været 

nødvendigt at foretage en entydig afgrænsning af de opgaver, som er 

blevet undersøgt, samt af de organisatoriske niveauer og serviceområ-

der, som omfattes af analysen.  

Kortlægning af ressourcer 

Vurderingen af et samlet effektiviseringspotentiale i kommunerne for-

udsætter, at der tilvejebringes et solidt datagrundlag med et tilstrække-

ligt detaljeringsniveau med henblik på at kunne foretage 1) en kvanti-

tativ opgørelse og sammenligning af kommunernes ressourceforbrug 

og 2) en kvalitativ sammenligning med henblik på at identificere for-

klaringer på ressourceforskelle, herunder en belysning af en mulig 

sammenhæng mellem ressourceforbrug og kvalitet i opgaveløsningen. 

Kortlægningen er sket under hensyntagen til, at kommunerne belastes 

mindst muligt.  

Opgørelse af effektiviseringspotentiale 

Vurderingen af et samlet effektiviseringspotentiale i kommunerne for-

udsætter, at der kan ske en kvalificeret opregning af ressourceforbru-

get internt fra de undersøgte decentrale enheder til den samlede kom-

mune og eksternt fra de 14 udvalgte kommuner til landsplan. Derud-

over forudsætter det, at der er opstillet relevante mål for kommunernes 

produktivitet, som kan danne udgangspunkt for en sammenligning.  

 

Håndtering af metodiske usikkerheder 

Der knytter sig til enhver kvantitativ metode en række usikkerheder, 

som i videst muligt omfang er søgt identificeret og håndteret i forbin-

delse med analysens gennemførelse.  
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Udvælgelse af kommuner 

Ved udvælgelsen af de 14 kommuner til undersøgelsen har det været et 

centralt hensyn at sikre, at kommunerne danner et kvalificeret ud-

gangspunkt for en opregning af effektiviseringspotentialet til landsplan 

og udgør et solidt grundlag for at vurdere forskellige organiserings-

formers effektivitet. 

Frederiksberg 169 95.029 Hvidovre 152 49.366 Sorø 191 29.458

Randers 160 94.221 Greve 166 47.951 Rebild 165 28.900

Viborg 166 92.823 Favrskov 205 46.248 Lejre 185 26.778

Silkeborg 167 88.016 Frederikssund 171 44.246 Billund 204 26.235

Herning 171 85.217 Gribskov 154 40.627 Allerød 189 23.821

Horsens 156 81.565 Ikast-Brande 182 40.176 Kerteminde 162 23.745

Ringkøbing-Skjern 185 58.803 Vejen 185 42.807 Odder 223 21.593

Holstebro 165 57.267 Tønder 153 40.216 Solrød 187 20.743

Skanderborg 186 56.636 Furesø 155 37.864 Ærø 157 6.698

Rudersdal 168 53.915 Middelfart 175 37.625 Christiansø 172 96

Lyngby-Taarbæk 165 51.532 Brønderslev 172 35.762

Varde 180 50.475 Faxe 153 35.441

København 133 518.574 Esbjerg 129 114.595 Kalundborg 148 49.741 Odsherred 140 33.159

Aalborg 129 196.292 Roskilde 143 81.285 Fredericia 140 49.690 Ringsted 129 32.442

Slagelse 122 77.457 Skive 143 48.300 Halsnæs 132 31.013

Gentofte 151 69.794 Høje-Taastrup 127 47.400 Albertslund 104 27.706

Gladsaxe 135 63.233 Vordingborg 146 46.551 Herlev 143 26.635

Guldborgsund 130 63.211 Thisted 137 45.596 Struer 144 22.642

Frederikshavn 136 62.525 Mariagerfjord 151 42.762 Lemvig 140 21.946

Helsingør 120 61.053 Fredensborg 145 39.254 Ishøj 103 20.756

Svendborg 133 59.185 Rødovre 137 36.228 Vallensbæk 122 13.365

Køge 152 56.848 Norddjurs 134 38.390 Samsø 126 4.003

Kolding 165 88.519 Hedensted 189 45.954 Nyborg 153 31.714

Sønderborg 160 76.793 Assens 184 42.128 Nordfyns 191 29.651

Holbæk 155 69.528 Syddjurs 171 41.314 Hørsholm 163 24.310

Faaborg-Midtfyn 163 52.108 Egedal 167 41.031 Langeland 157 13.563

Tårnby 186 40.214 Dragør 181 13.411

Jammerbugt 153 38.990

Vesthimmerland 154 38.495

Århus 151 302.618 Vejle 136 105.884 Lolland 110 47.757 Brøndby 124 33.762

Odense 137 187.929 Næstved 135 80.954 Ballerup 115 47.398 Morsø 145 22.098

Hjørring 141 67.102 Hillerød 124 47.081 Stevns 151 21.948

Aabenraa 132 60.392 Bornholm 118 42.563 Glostrup 113 21.008

Haderslev 120 56.508 Fanø 118 3.207

Læsø 83 1.993

1.205.413 2.232.473 1.415.166 658.399I alt
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Indbyggere pr. 1. januar 2009

> 150.000 149.999 - 50.000 49.999 - 35.000 34.999 - 0

 

Med henblik på at imødekomme dette hensyn er samtlige kommuner 

derfor først blevet segmenteret og derefter udvalgt i forhold til følgen-

de primære udvælgelseskriterier:  

 Kommunestørrelse  

 Centraliseringsgrad  

 Administrationsgrad  

De tre udvælgelseskriterier gennemgås nedenfor, hvorefter der redegø-

res for, hvilke konkrete kommuner der på den baggrund er blevet ud-

valgt. 

Kommunestørrelse 

Kommunerne er blevet segmenteret i fire kommunegrupper efter antal 

indbyggere pr. 1. januar 2009. De fire grupper udgøres af en gruppe 
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for de »særligt store kommuner« (> 150.000 indbyggere) samt tre 

»normalgrupper«.  

De tre normalgrupper er dels sammensat i forhold til, at kommunerne 

har en forholdsvis ensartet størrelse, dels i forhold til at hver gruppe 

indeholder et vist antal kommuner. Kommunerne er på den baggrund 

opdelt på følgende måde: 

 Normalgruppe »mindre kommuner«: 0 – 34.999 indbyggere 

 Normalgruppe »mellemstore kommuner«: 35.000 – 49.999 ind-

byggere 

 Normalgruppe »store kommuner«: 50.000 – 149.999 indbyggere 

 »Særligt store kommuner«: > 150.000 indbyggere 

Centraliseringsgrad 

Kommunerne er herudover blevet segmenteret i forhold til, om de har 

en overvejende central organisering henholdsvis en overvejende de-

central organisering. 

Centraliseringsgraden er opgjort med udgangspunkt i data indsamlet i 

regi af KREVI i november 2008, hvori ledere i kommunerne vurderer  

centraliseringen af henholdsvis løn- og økonomiopgaverne inden for 

en række forvaltningsområder. Centraliseringsgraden er angivet på en 

skala fra 1 til 5 efter følgende model: 

 Centralforvaltningen varetager opgaverne alene 

 Centralforvaltningen varetager de fleste opgaver 

 Opgaverne er delt ligeligt 

 Institutionen varetager de fleste opgaver 

 Institutionen varetager opgaverne alene 

KREVI-analysen fastsætter på denne baggrund en centraliseringsgrad 

for henholdsvis løn og økonomi. Med henblik på at segmentere kom-

munerne i forhold til en samlet centraliseringsgrad, er der beregnet et 

gennemsnit af centraliseringsgraderne for henholdsvis løn og økono-

mi. 

Ved segmenteringen af kommunerne er der taget udgangspunkt i, at 

angivelser lig med eller under 3,0 betragtes som overvejende centrali-

serede, mens angivelser over 3,0 betragtes som overvejende decentra-

liserede. Det skal bemærkes, at der er en del kommuner, som har en 

centraliseringsgrad omkring 3, hvilket angiver, at opgaverne er ligeligt 

fordelt mellem centralt og decentralt niveau. 
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Administrationsgrad 

Kommunerne er endelig blevet segmenteret i forhold til, om de har en 

høj eller lav administrationsgrad, dvs. om de relativt set bruger mange 

eller få ressourcer på administration sammenlignet med de øvrige 

kommuner. Administrationsgraden er baseret på data fra Det Fælles-

kommunale Løndatakontor (FLD) og er opgjort som antal indbyggere 

pr. ansat kontorpersonale i kommunen i 2008.  

Det bemærkes, at administrationsgraden er opgjort på baggrund af 

35.000 personer, der er ansat som kontorpersonale i kommunerne. Kun 

en delmængde af disse personer løser opgaver inden for regnskabs-, 

bogførings- og lønområdet. Administrationsgraden udgør dermed ale-

ne en indikator, der medvirker til at øge sandsynligheden for at udvæl-

ge kommuner med forskellig administrationsgrad på regnskabs-, bog-

førings- og lønområdet. 

Kommunerne har i gennemsnit 152 indbyggere pr. kontoransat i 

kommunen. Kommunerne er på den baggrund opdelt i to lige store 

grupper, hvor kommuner med under 152 indbyggere pr. kontoransat i 

kommunen karakteriseres som havende en høj administrationsgrad, og 

kommuner med over 152 indbyggere pr. kontoransat i kommunen ka-

rakteriseres som havende en lav administrationsgrad. 

Udvalgte kommuner 

Med udgangspunkt i ovenstående udvælgelseskriterier og segmente-

ring af kommunerne er følgende kommuner udvalgt til at deltage i ana-

lysen: Gentofte, Greve, Haderslev, Hedensted, Herning, Ishøj, Kerte-

minde, Mariagerfjord, Nyborg, Odense, Rebild, Ringkøbing-Skjern, 

Slagelse og Århus Kommuner. 

Udvælgelsen er sket i overensstemmelse med de opstillede kriterier:  

 Kommunestørrelse. Der er udvalgt 3-5 kommuner fra hver af de tre 

»normalgrupper« af kommuner samt 2 kommuner fra gruppen af 

»særligt store« kommuner. 

 Centraliseringsgrad. Der er udvalgt 9 kommuner med en overve-

jende decentral organisering og 5 kommuner med en overvejende 

central organisering 

 Administrationsgrad. Det er udvalgt 7 kommuner med en lav ad-

ministrationsgrad og 7 kommuner med en høj administrationsgrad 

Herudover er der ved udvælgelsen af de 14 kommuner lagt følgende 

sekundære kriterier til grund: 

 Geografisk spredning. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på at sikre 

en vis geografisk spredning, og der er således udvalgt 7 jyske 

kommuner, 4 sjællandske kommuner og 3 fynske kommuner 
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 Sammenlægningskommuner. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på 

både at medtage sammenlægningskommuner og ikke-

sammenlægningskommuner. Der er således 9 sammenlagte kom-

muner og 5 ikke sammenlagte kommuner med i undersøgelsen. De 

ikke-sammenlagte kommuner i analysen udgør Århus, Odense, 

Gentofte, Greve og Ishøj Kommuner, mens de øvrige kommuner er 

sammenlægningskommuner. 

 Udlicitering. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på at få repræsente-

ret kommuner, der har erfaringer med udlicitering, og Greve og 

Odense Kommuner, som har udliciteret lønopgaven, er derfor ud-

valgt. 

 Tværkommunalt samarbejde. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på 

at få repræsenteret kommuner, som har erfaringer med eller gjort 

sig overvejelser om indgåelsen i tværkommunale samarbejder, og 

Haderslev Kommune er som følge heraf udvalgt. 

Afgrænsning 

For at sikre entydighed, genkendelighed og sammenlignelighed i det 

datagrundlag, der anvendes til at opgøre et samlet effektiviseringspo-

tentiale og vurdere kommunernes organisatoriske indretning, har det 

været centralt, at der skete en klar afgrænsning af 1) de opgaver, som 

analysen omfattede, 2) de organisatoriske niveauer og enheder, som 

blev undersøgt og 3) de kommunale serviceområder, som analysen tog 

udgangspunkt i. Der vil i det følgende blive redegjort herfor. 

Opgavemæssig afgrænsning 

Analysen er afgrænset til at undersøge kommunernes administrative 

opgaveløsning vedrørende regnskab, bogføring og løn. De administra-

tive opgaver indenfor regnskab, bogføring og løn kan ofte indgå som 

en del af en større opgaveløsning, for eksempel vil en lønmedarbejder 

ofte også varetage personaleadministrative opgaver.  

En sammenlignelig opgørelse af kommunernes ressourceforbrug til de 

omfattede administrative opgaver forudsætter således en klar afgræns-

ning af, hvilke delopgaver som er omfattet af regnskab, bogføring 

samt løn, og hvilke delopgaver der ligger udenfor analysen.  

Udgangspunktet for konkretiseringen af analysens opgavemæssige 

afgrænsning har været den fællesoffentlige forretningsreferencemodel 

(FORM), der er et fælles katalog over de opgaver, som løses i den of-

fentlige sektor. FORM er etableret af Styregruppen for Tværoffentligt 

Samarbejde og udvikles i tæt samarbejde mellem statslige, regionale 

og kommunale aktører.
 6
 Analysens opgavemæssige afgrænsning er 

                                                                 

6 Jf. www.modernisering.dk 
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således tilstræbt at være mest mulig kompatibel med FORM, idet der 

alene er foretaget en række mindre tilpasninger for at sikre genkende-

lighed for de personer, der konkret skal udfylde spørgeskemaet. 

Den valgte opgavemæssige afgrænsning sikrer en rimelig stor grad af 

sammenlignelighed med resultaterne af analysen af administrative ser-

vicecentre i staten fra 2008 og analysen af regionernes effektivitet fra 

2009. Der forekommer dog mindre afvigelser, for eksempel indgår 

mellemkommunale betalinger som en særskilt opgave i nærværende 

analyse. Desuden må det bemærkes, at staten aflægger regnskab og 

bogfører efter omkostningsbaserede principper, mens de udgiftsbase-

rede principper i praksis fortsat er de bærende regnskabsprincipper i 

kommunerne.  

De opgaver, som er omfattet af analysen og dermed indgår i opgørel-

sen af effektiviseringspotentialet, er på den baggrund beskrevet i ne-

denstående opgavekatalog. Opgavekataloget er hierarkisk opdelt i de 

tre opgaver – regnskab, bogføring og løn – som er underopdelt i en 

række underliggende delopgaver, jf. tabel. Det komplette opgavekata-

log er endvidere gengivet i bilag A.1. 

Opgavekatalog 

Opgaver Delopgaver 
Regnskab Årsregnskab 

Periodeopgørelse 
Specialregnskaber 
Likviditetsstyring 
Formue og lån 
Administration fuldmagter 
Kontoplan 
Økonomisystemer 
Revision 

Bogføring Administration af leverandørbetalinger 
Administration af debitorer 
Mellemkommunale betalinger 
Posteringsbilag 
Administration af kontantkasser og bankkonti 
Kontoafstemning 
Support og vejledning 
Undervisning 

Løn Lønudbetaling 
Variable ydelser  
Fravær 
Lønrefusioner 
Tjenestemandspensioner 
Lønrapporter 
Lønbogholderi 
Lønrevision 
Lønsupport  
Undervisning 
Lønsystemer 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, afgrænses analysen fra at un-

dersøge følgende opgaver, der relaterer sig til kommunernes opgave-

varetagelse på regnskabs-, bogførings- og lønområdet: 

 Økonomistyringsopgaver. De opgaver, der relaterer sig til kommu-

nernes økonomistyring, herunder budgetopfølgning og budgette-

ring mv., har ikke været omfattet af analysen. 
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 Personaleadministration. De opgaver, der relaterer sig kommuner-

nes personaleadministration, herunder rekruttering af medarbejde-

re, kompetenceudvikling og kursusadministration mv., har ikke 

været omfattet af analysen. 

Økonomistyringsopgaver og personaleadministration har alt andet lige 

et mere strategisk sigte og er som følge heraf valgt afgrænset fra ana-

lysen af opdragsgiver.  

Organisatorisk afgrænsning 

Analysen har som hovedformål at opgøre effektiviteten og identificere 

bedste praksis i forhold til de 14 udvalgte kommuners løsning af regn-

skabs-, bogførings- og lønopgaver. Fokus er på kommunernes admini-

strative enheder, men omfatter også institutioner, hvis hovedformål er 

at løse borgerrettede serviceopgaver. Der har som et led i opgørelsen 

af de udvalgte kommuners produktivitet og som udgangspunkt for 

vurderingen af effektive organiseringsformer været behov for at fast-

lægge en organisatorisk afgrænsning og niveaumæssig opdeling, der 

har kunnet anvendes til at beskrive den organisatoriske tilrettelæggelse 

på tværs af kommunernes faktiske organisering. 

Kommunerne udgør forholdsvis sammenlignelige enheder, der alt-

overvejende løser de samme opgaver og endvidere er omfattet af den 

samme lovgivning. Det er imidlertid blevet undersøgt, i hvilken ud-

strækning kommunerne har valgt forskellige organisatoriske opbyg-

ninger som grundlag for deres opgavevaretagelse. 

Forskelligheden i kommunernes organisatoriske opbygning indebærer, 

at deres administrative opgaveløsning og tilknyttede ressourceforbrug 

vedrørende regnskabs-, bogførings- og lønopgaver, kan finde sted flere 

steder og på flere organisatoriske niveauer.  

For at håndtere disse mulige forskelle i analysen har der været define-

ret et antal overordnede organisatoriske niveauer og enheder, som er 

blevet anvendt på tværs af kommunerne i forbindelse med dataindsam-

lingen, jf. tabel. 
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Organisatoriske enheder omfattet af analysen 

Niveau Enhed Indhold  

Central opga-
veløsning  

Tværgående funktion Organisatorisk enhed på eller i tilknytning til 
rådhuset, som betjener hele kommunen, f.eks. 
et administrativt servicecenter  

Fagforvaltning Forvaltning knyttet til et eller flere serviceområ-
der, f.eks. børn- og ungeforvaltningen 

Decentral 
opgaveløs-
ning 

Område-/distrikskontor Organisatorisk enhed, som betjener flere af 
institutioner indenfor et givent geografisk 
og/eller serviceområde 

Institution Kommunal institution, der leverer service til 
borgerne, f.eks. daginstitution, skole eller pleje-
centre 

Ekstern op-
gaveløsning 

Privat leverandør Leverandør af administrative opgaver, f.eks. 
lønadministration 

 

Definitionen af en række organisatoriske niveauer har tjent til at sikre, 

at kortlægningen af kommunernes ressourceforbrug er sket på en 

sammenlignelig og ensartet måde.  

For at skabe et overblik over de udvalgte kommuners konkrete organi-

sering, herunder opgavefordelingen mellem den centrale forvaltning 

og de decentrale enheder samt kommunernes brug af ekstern opgave-

løsning på forskellige serviceområder har der været gennemført en 

indledende spørgeskemaundersøgelse, og et besøg i hver kommune. 

Formålet med organisationskortlægningen har været at få et mere præ-

cist svar på, hvordan kommunernes varetagelse af regnskabs-, bogfø-

rings- og lønopgaver konkret er tilrettelagt og organisatorisk forankret. 

Organisationskortlægningen har givet mulighed for at: 

 Identificere enheder på kommunens forvaltningsniveau (centrale 

enheder), der løser regnskabs-, bogførings- og lønopgaver 

 Fastlægge opgavefordelingen mellem kommunens forvaltningsni-

veau og institutionerne (decentrale enheder) i forhold til løsningen 

af regnskabs-, bogførings- og lønopgaver 

 Udpege relevante personer i kommunens centrale forvaltning og i 

kommunens decentrale institutioner, som har kunnet deltage i den 

efterfølgende kortlægning af kommunens ressourceforbrug knyttet 

til løsningen af regnskabs-, bogførings- og lønopgaver 

Afgrænsning af serviceområder 

Kommunerne varetager et stort antal opgaver inden for mange forskel-

lige serviceområder, herunder dagpasnings-, dagpleje-, folkeskole-, 

handicap- og socialpsykiatri-, specialundervisnings-, teknik- og miljø-, 

ældre- samt kulturområdet mv. På hvert af disse områder eksisterer et 

større antal decentrale enheder, som varetager borger- og virksom-

hedsnære serviceopgaver. 
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Det ville have været meget omfattende at foretage en kortlægning af 

det decentrale ressourceforbrug på samtlige disse serviceområder. 

Analysen har derfor været afgrænset til primært at kortlægge kom-

munernes decentrale ressourceforbrug på dagpasnings-, folkeskole- og 

ældreområdet, som udgør de tre største serviceområder i kommunerne. 

Kommunerne budgetterede således i 2008 med at anvende 22 pct. af 

deres serviceudgifter på folkeskoleområdet, 15 pct. på ældreområdet 

og 14 pct. på dagpasningsområdet svarende til i alt 51 pct. af deres 

samlede serviceudgifter.
7
  

Med udvælgelsen af disse tre områder er det søgt sikret, at den decen-

trale ressourcekortlægning omfatter den mest betydelige del af den 

administrative opgavevaretagelse, som er forankret decentralt i kom-

munerne.  

De øvrige serviceområder er i analysen betragtet samlet set på bag-

grund af en konkret udvælgelse af et mindre antal øvrige institutioner i 

hver kommune. De deltagende institutioner er udvalgt af de enkelte 

kommuner selv, og kommunerne er i forbindelse med udvælgelsen af 

institutioner blevet bedt om at udvælge nogle »typiske« institutioner, 

som så vidt muligt er repræsentative for de øvrige institutioner på det 

pågældende sektorområde. 

Det decentrale ressourceforbrug på de omfattede serviceområder er 

blevet opregnet med henblik på at få et mål for kommunens samlede 

decentrale ressourceforbrug knyttet til regnskabs-, bogførings- og lø-

nopgaver på samtlige kommunens serviceområder, jf. nedenfor. 

Kortlægning af ressourcer 

En forudsætning for at kunne foretage relevante ressourcesammenlig-

ninger samt opgøre et samlet effektiviseringspotentiale i kommunerne 

er, at der tilvejebringes et solidt datagrundlag med et tilstrækkeligt 

detaljeringsniveau. Det har i den forbindelse været nødvendigt nærme-

re at overveje, hvilke data, der var behov for at indsamle, og hvordan 

disse data mest hensigtsmæssigt blev indsamlet.  

Databehov 

For at kunne vurdere et samlet effektiviseringspotentiale i kommuner-

ne har hver af de deltagende kommuners produktivitet skulle opgøres. 

Med produktivitetsopgørelserne er det blevet undersøgt, hvor mange 

ressourcer, der anvendes til at levere en given ydelse, idet det i sam-

menhæng hermed samtidig er blevet søgt afdækket med hvilken kvali-

tet, den givne ydelse leveres. 

                                                                 

7 »Serviceudgifter i 2008«, www.kl.dk 
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Der har som følge heraf været behov for både at indsamle data, der 

relaterer sig til kommunernes ressourceforbrug, ydelsesproduktion 

samt kvalitets- og serviceniveau. 

I forhold til kommunernes ressourceforbrug har det været relevant at 

indsamle data vedrørende deres forbrug af årsværk knyttet til regn-

skabs-, bogførings- og lønopgaver, da dette udgør et sammenligneligt 

mål på tværs af kommuner. Konkret har der været behov for at ind-

samle følgende data: 

 De undersøgte enheders ressourceforbrug i form af årsværk, hvor 

det »normale« (forventede) niveau for honoreret overarbejde er 

blevet indregnet gennem omregning til stillingsforbrug. Såfremt 

den undersøgte enhed har varetaget regnskabs-, bogførings- 

og/eller lønopgaver for en eller flere andre kommuner (som led i et 

kommunalt samarbejde), for selvejende institutioner og/eller for 

forsyningsselskaber har det dertilhørende ressourceforbrug i form 

af årsværk skullet medtages. 

 Vakante stillinger, som aktivt søges og forventes besat, er blevet 

medtaget (dog ikke hvis de er blevet erstattet af eksterne vikarer el-

ler tilsvarende, jf. næste punkt) 

 Den undersøgte enheds brug af ekstern bistand f.eks. i form af vi-

karer og faste konsulenter (opgjort som årsværk) 

 Den undersøgte enheds brug af outsourcing til private leverandører 

(omregnet til årsværk) 

Årsværksforbruget er blevet opgjort som det forventede normalfor-

brug på et år med den nuværende organisering og opgavevaretagelse. 

Alle årsværk er blevet fordelt på de enkelte delopgaver fra det tilrette-

de opgavekatalog, jf. ovenfor, idet kommuner har kunnet allokere res-

sourcer i intervaller ned til 0,01 årsværk (svarende til ca. 2 arbejdsda-

ge) til en given opgave og/eller aktivitet på centralt niveau.  

På decentralt niveau er det derimod blevet vurderet, at det ikke ville 

give mening for institutionerne at skulle angive et ressourceforbrug i 

årsværk, da institutionerne i nogle kommuner kun varetager meget 

begrænsede administrative opgaver. Institutionerne er derfor i stedet 

blevet anmodet om at angive deres ressourceforbrug knyttet til en gi-

ven delopgave i antal timer pr. uge og antal timer pr. år. De angivne 

timer er efterfølgende omregnet til årsværk. 

Med henblik på at sikre et sammenligneligt billede af ressourceforbru-

get på tværs af kommuner har det endelig været relevant at få indsam-

let årsværksforbrug knyttet til håndteringen af udbudsforretninger, 

kontraktforhandlinger og controlling mv. i de kommuner, som har out-

sourcet deres lønopgaver til eksterne leverandører. 
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I forhold til kommunernes ydelsesproduktion har det været relevant at 

indsamle data for, hvor mange årsværk de administrative årsværk ser-

vicerer, da dette udgør et sammenligneligt mål på tværs af kommuner. 

Disse data er indsamlet i regi af FLD.   

For specifikke opgaver og processer har det herudover været relevant 

at kortlægge yderligere drivere i forhold til de undersøgte enheders 

ydelsesproduktion herunder antal regnskaber, antal leverandørfaktura-

er, antal årsopgørelser mv.   

Der er desuden kortlagt en række data, der knytter sig til det service- 

og kvalitetsniveau med hvilke de administrative opgaver leveres. De 

konkrete mål for kommunernes service- og kvalitetsniveau, som me-

ningsfuldt har ladet sig indsamle, er blevet opstillet med udgangspunkt 

i en række drøftelser med repræsentanterne fra kommunerne på to 

workshops den 15. og 22. juni 2009. Målene for kvalitets- og service-

niveau har omfattet både objektive mål som antal ubetalte leverandør-

betalinger og a conto lønudbetalinger samt vurderende mål, hvor 

kommunen har skullet selvevaluere deres service og kvalitet. 

For bl.a. at kunne opgøre kommunernes ressourceforbrug i kroner 

samt opregne ressourceforbruget internt i kommunen har der endelig 

været behov for at indsamle lønsumstal.  

Dataindsamling 

Indsamlingen af data vedrørende de udvalgte kommuners ressource-

forbrug, ydelsesproduktion samt kvalitet knyttet til regnskabs-, bogfø-

rings- og lønopgaverne er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse 

samt en række kvalitative interview i hver kommune. 

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet tilrettelagt med henblik på at sik-

re en balance mellem hensynet til på den ene side at sikre en så præcis 

dataindsamling som muligt og hensynet til på den anden side at belaste 

kommunerne mindst muligt. 

En total datakortlægning af hele kommunens ressourceforbrug ville 

have været meget belastende for den enkelte kommune, idet alle insti-

tutionsledere skulle have været involveret. Der er derfor blevet gen-

nemført en stikprøvebaseret datakortlægning af det decentrale niveau, 

mens det centrale niveau er blevet totalkortlagt.  

I de følgende afsnit vil det nærmere blive gennemgået, hvordan kort-

lægningen af ressourceforbruget via spørgeskemaundersøgelserne på 

henholdsvis centralt og decentralt niveau har været tilrettelagt.  

Kortlægning af ressourceforbrug på centralt niveau 

Det administrative ressourceforbrug i den centrale forvaltning i kom-

munen er blevet afdækket ved hjælp af en spørgeskemabaseret data-

indsamling vedrørende henholdsvis regnskabs-, bogførings- og lønop-
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gaverne. Spørgeskemaerne er blevet fremsendt til samtlige administra-

tive enheder i den kommunale forvaltning, der løser opgaver omfattet 

af undersøgelsen.  

Såfremt kommunen på centralt niveau har varetaget al lønadministra-

tion i én central lønenhed, er der således blevet fremsendt ét spørge-

skema til kommunen vedrørende løn. Såfremt der har været flere ad-

ministrative enheder i forvaltningen, der har varetaget lønopgaver, er 

der fremsendt flere skemaer til udfyldelse.  

Hver af de undersøgte enheder har angivet deres samlede administrati-

ve årsværksforbrug og fordelt dette årsværksforbrug på hver af de for-

skellige regnskabs-, bogførings- og lønopgaver, som de løser.  

Der knytter sig en række særlige metodiske problemstillinger i forhold 

til at indsamle ressourcedata vedrørende kommunernes eventuelle brug 

af outsourcing, da dette ressourceforbrug ikke sker »in-house«. 

For så vidt angår ressourceforbruget knyttet til anvendelsen af out-

sourcing har det været relevant både at få opgjort årsværksforbruget 

samt de tilknyttede systemomkostninger. De to kommuner, som har 

outsourcet lønopgaverne, har derfor skulle skønne over det årsværks-

forbrug, som knytter sig til outsourcingen samt de tilknyttede system-

omkostninger. De årsværksrelaterede udgifter er blevet omregnet til 

årsværk med udgangspunkt i den beregnede gennemsnitsløn og et fast-

sat overhead.  

Kortlægning af ressourceforbrug på decentralt niveau 

Det administrative ressourceforbrug på det decentrale niveau i kom-

munen er blevet afdækket på tilsvarende vis ved hjælp af en spørge-

skemabaseret dataindsamling, hvor de udvalgte enheder har fordelt 

deres ressourceforbrug på de forskellige typer af regnskabs-, bogfø-

rings- og lønopgaver.  

På det decentrale niveau er omfanget af administrationsopgaver (og 

dermed mængden af dedikerede administrative ressourcer) på den en-

kelte institution typisk betydelig mindre end på det centrale niveau. 

Omvendt eksisterer der et meget stort antal decentrale enheder i form 

af institutioner og evt. distrikts-/ områdekontorer. 

Spørgeskemaet er blevet tilpasset målgruppen ved at være mindre om-

fattende. Spørgeskemaet har således eksempelvis bestået af et færre 

antal delopgaver og en række spørgsmål, der vedrører hele kommunen, 

er ligeledes udtaget. 

Samlet svarprocent 

Der er udsendt spørgeskemaer til i alt 344 enheder i de 14 kommuner, 

hvoraf langt hovedparten har svaret.  
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Det centrale spørgeskema er således blevet udsendt til i alt 53 enheder, 

hvoraf 49 har svaret. Dette giver en samlet svarprocent på 92 pct.  

Det decentrale spørgeskema er blevet udsendt til i alt 291 enheder, 

hvoraf 278 har svaret. Dette giver en samlet svarprocent på 96 pct., jf. 

tabel 

Spørgeskema Udsendt, i alt  Svar, i alt Svarprocent 

Centralt  53 49 92 pct. 

Decentralt 291 278 96 pct. 

Opgørelse af effektiviseringspotentiale 

Opgørelsen af effektiviseringspotentialerne på henholdsvis regnskabs-, 

bogførings- og lønområdet er baseret på den gennemførte opgørelse af 

det administrative forbrug i de 14 deltagende kommuner. På baggrund 

heraf er der opgjort et mål for de deltagende kommuners produktivitet, 

og der er følgelig blevet identificeret et mål for den mest produktive 

praksis. 

Kommunernes produktivitet er blevet sammenholdt med relevante in-

dikatorer for kvaliteten af de ydelser, som de leverer, med henblik på 

at vurdere om den mest produktive praksis også udgør et mål for bed-

ste praksis. 

Ud fra den mest produktive praksis er der i analysen blevet beregnet et 

effektiviseringspotentiale for hver af de deltagende kommuner, som er 

blevet opregnet til et samlet effektiviseringspotentiale for alle 98 

kommuner på henholdsvis regnskabs- og bogføringsområdet og på 

lønområdet. Herudover er der blevet foretaget en vurdering af realiser-

barheden af effektiviseringspotentialet på kort og lang sigt. 

Den overordnede tilgang i forhold til opgørelsen af et samlet effektivi-

seringspotentiale er illustreret i nedenstående figur:  

 

De enkelte elementer er beskrevet nærmere nedenfor.  

Opgørelse af samlet ressourceforbrug i hver kommune 

Kommunernes anvender ressourcer på regnskabs-, bogførings- og lø-

nopgaver i såvel den centrale forvaltning, i decentrale enheder og ved 

ekstern opgaveløsning. Antal anvendte årsværk på hvert af de tre or-

ganisatoriske niveauer skal derfor lægges sammen for at få kommu-

nernes samlede ressourceforbrug på de omfattede opgaveområder.  
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Der er for hvert af de to opgaveområder (hhv. bogføring/regnskab og 

løn) blevet lavet en opgørelse af den enkelte kommunes ressourcefor-

brug, således at kommunernes produktivitet kunne sammenlignes sær-

skilt for henholdsvis regnskabs-, bogføringsopgaver samt for lønopga-

ver.  

 

I den centrale forvaltning er der blevet foretaget en totalkortlægning af 

kommunens ressourceforbrug fordelt på regnskabs-, bogførings- og 

lønopgaverne. De indsamlede data har dermed givet et fuldstændigt og 

dækkende mål for kommunens årsværksforbrug på dette organisatori-

ske niveau. 

I de decentrale enheder er der blevet foretaget en stikprøvebaseret da-

takortlægning, og det har derfor været nødvendigt at foretage en op-

regning af data, så der kunne fås et mål for kommunens samlede de-

centrale årsværksforbrug knyttet til henholdsvis regnskabs-, bogfø-

rings- og lønopgaverne. 

Opregningen er blevet foretaget ved at sætte de decentrale enheds løn-

sum, i forhold til den samlede lønsum, som anvendes på et givent ser-

viceområde. Der er taget udgangspunkt i lønsummen som opregnings-

nøgle – og ikke servicerede årsværk – da kommunerne på baggrund af 

den kommunale kontoplans hovedfunktioner mere præcist har kunnet 

angive, hvor stor en decentral lønsum, der kan henføres til de forskel-

lige serviceområder. 

For en række udvalgte kommuner har de deltagende øvrige institutio-

ner ikke været tilstrækkeligt repræsentative til at kunne udgøre grund-

laget for en opregning til alle kommunens øvrige institutioner. For dis-

se kommuner er der i stedet opregnet til de øvrige institutioner på bag-

grund af angivelserne fra alle de deltagende decentrale institutioner.  

Der er blevet foretaget en totalkortlægning af det ressourceforbrug, 

som knytter sig til en kommunes eventuelle outsourcing til private le-

verandører i forhold til løsning af regnskabs-, bogførings- og/eller lø-

nopgaver. De indsamlede data har dermed givet et fuldstændigt og 

dækkende mål for kommunens årsværksforbrug knyttet til en eventuel 

ekstern opgaveløsning af de omfattede administrative opgaver, som er 

blevet medtaget ved opgørelsen af kommunens samlede administrative 

ressourceforbrug. 

Opgørelse af kommunernes produktivitet  

Opgørelsen af kommunernes produktivitet er baseret på det indberet-

tede årsværksforbrug knyttet til løsningen af regnskabs-, bogførings- 

og lønopgaverne, jf. ovenfor.  

Produktiviteten er opgjort med udgangspunkt i årsværksratioer, der på 

regnskabs- og bogføringsområdet angiver, hvor mange fuldtidsansatte 

i kommunen ét administrativt årsværk servicerer, mens den på lønom-



Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 

121  

rådet angiver, hvor mange årsopgørelser ét administrativt årsværk 

håndterer. 

Der er på lønområdet anvendt årsopgørelser i stedet for fuldtidsansatte, 

da antallet af årsopgørelser udgør et ensartet og generelt mål på tværs 

af kommunerne for, hvor mange ansatte de enkelte kommuner har haft 

i løbet af et år. Det er således vurderingen, at netop antallet af ansatte i 

højere grad end antallet af årsværk udgør den væsentligste driver i for-

hold til kommunernes administrative ressourceforbrug på lønområdet. 

For hver kommune er der således på denne baggrund beregnet et gene-

relt mål for kommunens produktivitet med udgangspunkt i årsværksra-

tioer på hvert af de to omfattede opgaveområder, dvs. regnskabs-, bog-

førings- og lønopgaver. 

Identifikation af bedste praksis 

Med baggrund i opgørelsen af produktiviteten i de 14 kommuner er 

den mest produktive praksis blevet identificeret på hvert af de to om-

fattede opgaveområder, dvs. regnskab og bogføring samt løn. Alle 

kommunerne er overordnet blevet rangeret fra 1 til 14 i forhold til de-

res samlede produktivitetsmål, hvor den kommune, der relativt set ser-

vicerer flest årsværk pr. administrativt årsværk, dvs. har den højeste 

årsværksratio, udgør den mest produktive kommune på det givne op-

gaveområde. 

Den mest produktive praksis er fastsat med udgangspunkt i gennem-

snittet af de to mest produktive kommuner på et givent opgaveområde, 

jf. figur. 

Identifikation af mest produktive praksis på et givent opgaveområde 
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Den mest produktive praksis er blevet identificeret på hvert af de to 

opgaveområder, idet det ikke nødvendigvis har været den samme 

kommune, som er den mest produktive henholdsvis mindst produktive 

på begge opgaveområder. 
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Opgørelse af effektiviseringspotentiale 

På baggrund af identifikationen af mest produktive praksis er der ble-

vet beregnet et effektiviseringspotentiale for hver af de 14 deltagende 

kommuner på henholdsvis regnskabs-, bogførings- og lønområdet. 

Effektiviseringspotentialet er blevet opgjort med udgangspunkt i års-

værksratioer og er beregnet som forholdet mellem, hvor mange fuld-

tidsansatte hhv. årsopgørelser en administrativ medarbejder servicerer 

ved mest produktive praksis, og hvor mange fuldtidsansatte hhv. års-

opgørelser kommunens administrative medarbejdere faktisk servicerer 

ved løsningen af den pågældende opgave, jf. figur. 

Opgørelse af effektiviseringspotentiale 
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Effektiviseringspotentialet er opgjort med udgangspunkt i antal års-

værk på hovedopgaveniveau for hvert af de to omfattede opgaveområ-

der, så det sikres, at opgaveløsningen for hvert område i videst muligt 

omfang betragtes samlet. 

Ved at opgøre effektiviseringspotentialet med udgangspunkt i hoved-

opgaveniveauet tages der højde for den usikkerhed, der eventuelt måt-

te være i forhold til kommunernes fordeling af deres ressourceforbrug 

på hver af de to hovedopgavers underliggende delopgaver. Opgaveni-

veauet vurderes således at udgøre et robust udgangspunkt for en sam-

menligning af kommunernes produktivitet. 

Opregning til samlet effektiviseringspotentiale 

Opregningen af effektiviseringspotentialet i de 14 deltagende kommu-

ner til et samlet effektiviseringspotentiale for alle 98 kommuner er sket 

med udgangspunkt i antallet af fuldtidsansatte i de deltagende kom-

muner i forhold til antallet af fuldtidsansatte i samtlige kommunerne. 

Antallet af fuldtidsansatte er baseret på FLD-data for 2008. 
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Der er desuden som et alternativ foretaget en segmenteret opregning 

inden for hvert af de fire kommunesegmenter, jf. ovenfor. Opregnin-

gen tog ligeledes udgangspunkt i fuldtidsansatte, idet antallet af fuld-

tidsansatte i de deltagende kommuner i segmentet blev sat i forhold til 

det samlede antal fuldtidsansatte for alle kommuner i segmentet. Den-

ne opregning gav umiddelbart et større effektiviseringspotentiale.  

Den ikke-segmenterede opregningsmodel er dog blevet vurderet til at 

være mest retvisende, da der ikke kan konstateres en klar sammen-

hæng mellem de 14 kommuners produktivitet og deres størrelse, som 

kunne have begrundet en segmenteret opregning. 

Håndtering af metodiske usikkerheder 

Der knytter sig til enhver kvantitativ metode en række usikkerheder. 

For at sikre så robuste analyseresultater som muligt er det nødvendigt 

på forhånd at søge at identificere disse usikkerheder, så de i videst mu-

ligt omfang kan håndteres undervejs. Følgende to forhold vurderes at 

have særlig betydning for analysens metodiske usikkerhed: 

 Dataindsamlingen er spørgeskemabaseret og således afhængig af 

de enkelte respondenters selvangivelse. Dette indebærer en række 

usikkerheder knyttet til de indberettede datas validitet og sammen-

lignelighed.  

 Metoden er stikprøvebaseret, hvilket betyder, at der gennemføres 

en række opregninger både indenfor gruppen af deltagende kom-

muner og på tværs af deltagende og ikke-deltagende kommuner 

med henblik på at opgøre et samlet potentiale for samtlige kommu-

ner. Dette indebærer en række usikkerheder knyttet til de bereg-

ningsmæssige forudsætninger. 

For at søge at håndtere disse usikkerheder er der blevet gennemført 1) 

en grundig validering af data samt 2) en række følsomhedsberegnin-

ger, der kan anvendes som mål for beregningernes og dermed resulta-

ternes robusthed, jf. nedenfor.  

Det er dog en grundlæggende præmis for det valgte analysedesign, at 

der eksisterer ovenstående usikkerheder, og valideringen af data og 

gennemførelsen af følsomhedsberegninger vil ikke kunne sikre en 

fuldstændig eliminering heraf.  

Validering af data 

Indsamlingen af ressourcespørgeskemaer er gennemført i samarbejde 

med den kommunale tovholder, der har varetaget den overordnede 

validering af kommunens data.  For at sikre en stor grad af pålidelig-

hed og præcision har hver af de 14 deltagende kommuner gennemført 

en række valideringsaktiviteter.  
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For at sikre så entydige angivelser som muligt på tværs af kommuner-

ne, er der gennemført følgende datavalideringsaktiviteter: 

 Opbygningen af opgavekataloget har taget udgangspunkt i FORM-

kataloget. Dette katalog er sammen med de deltagende kommuner 

blevet tilpasset og efterfølgende udsendt til validering. Tilsvarende 

har spørgeskemaerne været udsendt i pilottest i samtlige de 14 

kommuner. 

 I forbindelse med dataindsamlingen har der været tilknyttet en sup-

porttelefon og mail, hvor respondenterne har haft mulighed for at få 

afklaret tvivlsspørgsmål.  

 Som led i kommunebesøgene har deltagerne haft mulighed for at 

stille spørgsmål til den spørgeskemabaserede dataindsamling i for-

bindelse med, at kommunens opgavevaretagelse er blevet kortlagt. 

Det er afholdt møder med både centrale såvel som decentrale enhe-

der i forbindelse med disse besøg. 

For at sikre de mest muligt korrekte angivelser er der gennemført føl-

gende datavalideringsaktiviteter: 

 For det første har kommunerne fået tilsendt en oversigt over deres 

egne indberettede data, idet hver kommune i denne sammenhæng 

er blevet bedt om at kontrollere en række konkrete angivelser, som 

enten har været meget høje/lave eller umiddelbart mangelfulde.  

 For det andet er der blevet foretaget en validering, som har fokuse-

ret på de kommuner, der skilte sig ud med en særlig høj eller lav 

produktivitet. Som et led i denne validering er der blevet lavet en 

tværgående analyse af, hvilke angivelser der særligt medførte, at 

kommunen skilte sig ud. Kommunen er herefter blevet bedt om at 

revurdere korrektheden af de identificerede angivelser.  

 For det tredje er der endelig sket en yderligere datavalidering i for-

bindelse med udsendelsen af kommunerapporterne, hvor den enkel-

te kommune har haft mulighed for at se sin egen produktivitet i 

forhold til de øvrige kommuner. Kommunerne har på denne bag-

grund har haft mulighed for at revurdere sine egne angivelser.  

Følsomhedsberegninger 

Opgørelsen af et effektiviseringspotentiale for samtlige kommuner 

baserer sig på et stikprøvebaseret datagrundlag og forudsætter derfor 

en række opregninger, hvor ressourceforbruget aggregeres på et stadig 

højere niveau.  

De indsamlede data er således bl.a. blevet opregnet fra en stikprøve af 

institutioner med henblik på at fastsætte et samlet ressourceforbrug og 

produktivitetsniveau for hele kommunen. På baggrund af de 14 kom-
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muners opgjorte produktivitet er der herefter beregnet et effektivise-

ringspotentiale, som er blevet opregnet til landsplan. 

Der knytter sig nødvendigvis en metodisk usikkerhed til disse bereg-

ningsmæssige »steps«, hvor data opregnes fra ét niveau til et andet.  

Der er som følge heraf bl.a. sket en udvælgelse af kommuner og insti-

tutioner mv., som søger at tage højde for en række af de metodiske 

usikkerheder, ligesom der er gennemført en meget grundig validering 

af data med henblik på at sikre et solidt datagrundlag.  

For at vurdere gyldigheden af de beregningsmæssige forudsætninger 

og datagrundlagets validitet er der dog blevet foretaget en række føl-

somhedsberegninger. Følsomhedsberegningerne knytter sig for det 

første til opgørelsen af de 14 kommuners ressourceforbrug og produk-

tivitet og for det andet til opgørelsen af et samlet effektiviseringspo-

tentiale på landsplan.  

Følsomhedsberegningerne vil dog ikke kunne tage højde for samtlige 

de usikkerheder, der nødvendigvis er knyttet til at basere opgørelsen af 

effektiviseringspotentialet på selvangivne ressourceangivelser blandt 

en stikprøve af kommuner. 

 


