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1. Forord virksomhedsplan 2017 
 
Stabens 5 afdelinger har i en årrække lavet virksomhedsplaner. I 2014 besluttede vi os for at 
lave en fælles proces for virksomhedsplanerne for stabens afdelinger i 2015. Processen 
indebærer en koordinering af afsættet, dvs. vores vision for Staben og en fælles tids- og 
procesplan. Til gengæld medfører processen ikke, at vi fremover kun har en virksomhedsplan. 
Vi har derimod fortsat 5 virksomhedsplaner – en for hver afdeling i Staben, hvor dette forord 
så at sige binder produkterne sammen til et hele. 
 
Der er dog tre emner, som går igen i alle virksomhedsplanerne. Det drejer sig for det første 
om, at vi vil koordinere opstarten af det nye Byråd, som bliver valgt i november 2017. Der er 
mange praktiske og strukturelle opgaver, der skal håndteres på en koordineret og kompetent 
måde før vores nye Byråd kan løse sine opgaver. Det har vi en meget vigtig aktie i sker. For 
det andet skal vi i løbet af 2017 afklare, hvordan vi løser opgaven med at vælge en 
koncernløsning. Vores nuværende kontrakt med KMD om levering af OPUS udløber ved 
udgangen af 2018. Det kan lyde som om vi er ude i meget god tid med denne opgave, men 
hvis vi skal ud i offentligt EU-udbud kræver processen inkl. implementering ca. 1½ år. Endelig 
vil man kunne se forskellige opgaver i de 5 planer, der er afledt af evalueringen af stabens 
ydelser gennemført i september 2016. Det generelle resultat herfra var en meget positiv 
bedømmelse af både vores tilgang, vores kompetencer og vores it-værktøjer, men der er 
selvfølgelig basis for justeringer på enkelte områder. 
 
Vi er til for at andre kan løse kommunens mission ”det gode liv”. Staben har ikke opgaver 
direkte over for borgerne. Vores målgruppe er primært forvaltninger, de udførende funktioner 
og politikerne. Staben har ikke nogen eksistensberettigelse i sig selv, og vi har derfor heller 
ikke i første omgang brug for at formulere en mission. Vi har til gengæld brug for en vision, 
der sætter retning for vores arbejde. En retning som skal afbalancere to potentielt 
modstridende typer af opgaver, som Staben har. For det første har vi en række 
serviceopgaver, som fx udbetaling af løn, IT-understøttelse af institutioner og udsendelse af 
dagsordner. For det andet har vi en række styringsmæssige opgaver på vegne af det politiske 
niveau og direktionen. Styringsmæssige opgaver, som både involverer at formulere politikker, 
indsatser mm. og følge op herpå. 
 
Stabens vision er blevet til på baggrund af et komprimeret seminar for stabscheferne og 
direktøren med hjælp fra en ekstern konsulent.  

 

STABENS VISION 
Vi er kendt for at bidrage kompetent til, at Aabenraa Kommune på tværs af organisationen kan 
løse morgendagens behov. 
 
Det gøres med en fleksibel og forandringsparat tilgang, hvor merværdi for hele organisationen 
er i fokus. 
 
Som det fremgår af visionen er vi optaget af at bidrage til, at vi på tværs af organisatoriske 
skel herunder også på tværs af afdelingerne internt i Staben kan bidrage til at løse de opgaver, 
der udspringer af fremtidens behov. Det kan være behov der udspringer af borgernes behov 
og det kan være mere internt rettede behov. Da vi som nævnt ikke har direkte borgerkontakt 
vil vores bidrag til den borgervente del foregå via vores primære aftagere, som er institutioner, 
forvaltninger, direktionen og vores byråd. 
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Det er afgørende for os og for vores brugere, at vi bidrager med en egen faglighed, der 
supplerer det som vores primære brugere kan. Vores bidrag skal være kendetegnet ved at 
være kompetent, hvilket indebærer både, at vi bruger fagligt funderede og opdaterede 
metoder, gør det på en samarbejdsorienteret facon og at det sker på en effektiv måde. 
 
Med påpegning af den fleksible og forandringsparate tilgang ønsker vi at sende det signal, at 
hvis vores primære brugere har forskellige behov for løsninger vil vi imødekomme dette, hvis 
det ikke strider mod helhedens interesser. 
 

2. Tværgående indsatser Staben 2017 
 

1. At sikre det nye byråd er klædt på både i forhold til IT udstyr og viden 
2. Afklare udbudsform, indhold, organisering - opstart af udbud afhængig af udbudsform i 

forhold til OPUS koncern og LIS 
3. Afklare undervisningsbehov for niveau 2 og 3 ledere i forhold til stabens ydelser. 

 

3. Indledning Regnskabsafdelingens virksomhedsplan 
 
Denne virksomhedsplan har til formål at synliggøre hvad vi står for, hvilke typer af opgaver vi 
varetager, samt hvilke samarbejdsparter vi primært benytter i forbindelse med vores 
opgaveløsning.  
 
Virksomhedsplanen udtrykker ligeledes, hvilke konkrete opgaver vi prioriterer i 2017.  
 
Virksomhedsplanen er et dynamisk produkt, der over tid vil ændres i takt med eksempelvis 
vores samarbejdsparters forventninger til os – og dermed vores opgavevaretagelse.  
 

4. Struktur og organisering  
 

Regnskabsafdelingen er en afdeling placeret i Staben under vicekommunaldirektør Tom Ahmt.  
 
Afdelingen ledes af regnskabschef Erik Borum. I afdelingen er der i alt 13 medarbejdere inkl. 
afdelingschefen + en udlånt medarbejder fra KIS til kontantkassen.  
 
Afdelingen er opdelt således:  
 

 
1. Bogholderi hvor der er 2½ medarbejdere og 1 medarbejder udlånt fra KIS i nogle timer 

2 gange om ugen til kontantkassefunktionen til servicering af afdelinger og institutioner 
omkring indlevering af kontanter.  

 
2. Ejendomsskat med 1 medarbejder,  

 
3. Forsikring med 1½ medarbejder,  
 
4. Opkrævning med 2 medarbejdere,  
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5. TeamOpus med 3 medarbejdere , samt 
 
6. Intern revision med 2 medarbejder.  

 
 

5. Regnskabsafdelingens vision  
(Visioner er udtryk for, hvad vi stræber efter. De viser, hvilke mål vi har sat os.) 

 
Hele afdelingen tilstræber at opnå følgende mål: 
 

� At være venlige og imødekommende 
 
� At give hurtige og brugbare svar 
 
� Højt fagligt niveau og effektivitet i forhold til de produkter, som vi leverer og yder 
 
� Engagement i form af rammer, der sikrer de ansatte kompetencer og arbejdsglæde  
 
� At trivslen og det at gøre en forskel, bliver en naturlig del af hverdagen 
 
� At der mødes kompetente og professionelle medarbejdere 
 
� At der mødes fleksible medarbejdere 
 
� At der gives god og brugbar information i forhold til brugerne 
 
� At vi udviser åbenhed og dialog 

 
� At skabe værditilvækst i de sammenhænge vi indgår 

 
 
Regnskabsafdelingens vision afspejler afdelingens tro på, at engagerede medarbejdere leverer 
gode resultater til glæde for alle og skaber merværdi for organisationen.  

Disse kendetegn er både internt i hele organisationen men også i forhold til afdelingens 
eksterne samarbejdsparter. 
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6. Regnskabsafdelingens værdigrundlag 
 
Alle medarbejderne i Regnskabsafdelingen arbejder ud fra følgende værdigrundlag for 
afdelingens virke: 
 
 
Åbenhed og dialog  
 

� Vi udviser åbenhed i dialogen med vores samarbejdsparter og hinanden.  
 

� Vi er åbne overfor og integrerer nye idéer og metoder i vores måde at arbejde på.  
 

� Vi udviser professionalisme, ansvarlighed og fleksibilitet i relation til vores 
samarbejdsparter og kolleger.  

 

Mangfoldighed og rummelighed  
 

� Vi giver plads til og drager fordel af hinandens forskelligheder.  
 

� Vi er tolerante og positive overfor kolleger og samarbejdsparter.  
 
Trivsel og tryghed  
 

� Vi tager vare på hinanden. 
 

� Vi har en god omgangstone. 
 

� Vi kan grine og være alvorlige. 
 

� Vi tør ”sige fra” over for hinanden. 
 

� Vi viser hensyn til hinanden, og giver mulighed for at indrette arbejdsdagen i forhold til 
både arbejde og privatliv.  

 
� Vi løser vores opgaver på en engageret og humørfyldt måde over for vores 

samarbejdsparter og kolleger.  
 
Udvikling og forandring  
 

� Vi er fagligt kompetente og professionelle i forhold til situationen.  
 

� Vi gør en aktiv indsats for at dele viden, så vi løser vores opgaver på et højt fagligt 
niveau.  

 
� Vi udviser ansvarlighed for kvalitet og respekt for andres tidsforbrug i vores  

          opgaveløsning.  
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7. Regnskabsafdelingens hovedopgaver 
 

� Daglige bankforretninger. 
 

� Regler og retningslinjer for regnskabsafdelingens områder, herunder kasse- og 
regnskabsregulativet. 

 
� Afstemning samt afregning af moms/tinglysningsafgifter. 

 
� Drift og udvikling af kommunens økonomisystem KMD OPUS + KMD Opus Debitor, 

herunder undervisning og support. 
 

� Betaling og afstemning af kommunens lån. 
 

� Daglige bogholderiopgaver. 
 

� Administration af barselsudligningsordningen. 
 

� Administration af den kommunale fleksjob pulje. 
 

� LOS (LinieOrganisationsSystemet) og Organisationsstyring. 
 

� Ajourføring af EAN-numre, SE/CVR og P-numre. 
 

� Ajourføring af hjemmeside og medarbejderportal. 
 

� Udarbejdelse af årsberetning. 
 

� Intern revision. 
 

� Opkrævningsfunktioner herunder rykning, betalingsaftaler m.m. 
 
� Samarbejde med Skat/RIM samt interne og eksterne partnere. 

 
� Administration af beregning af grundskyld, herunder: 

 
- ejerskifte, approbationer, tildeling af nye ejendomsnumre, ændringer f.eks. på 

 grund af vurderingsændringer, vedligeholdelse af bidragsregister. 
 

� Bevilling/behandling af lån til betaling af ejendomsskat. 
 

� § 7 og 8 fritagelser. 
 

� Afregning til skorstensfejere + diverse grundejerforeninger. 
 

� Administration af forsikringer og forsikringsskader, herunder: 
 
- skadebehandling, policehåndtering, præmieberegning og udkontering heraf, 

vedligeholdelse af RMG C3, forsikringsbudget, rådgivning m.m. 
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8. Indsatsområder i 2017 - Regnskab 
 
Regnskabsafdelingen har formuleret følgende indsatsområder i 2017: 
 

� Udarbejdelse af ”Forsikringshåndbog”  
 

� Revurdering af barselsudligningspuljen. 
 

� Automatisk Udligning og opbygning af afstemningssystem.  
 

� Udarbejdelse af hjælpemateriale til Rollebaseret indgang (Video/Navigationssedler) på 
efterspurgte områder til medarbejderportalen 
 

� Nyt forsikringssystem pr. 1.1.2016/2017.  
 

� Revurdering af Artskontoplanen  
 

� Forberedelse til opsætning af snitfladerne/omsættertabel i Debitor og Økonomi i forhold 
til de nye KOMBIT systemer KSD og KY. 
 

� Opstart med ny mægler pr. 1. januar 2017 
 

� Hjælp til opstart af nye digitale løsninger vedr. bl.a. MobilPay, automatiseret 
kassefunktioner til Borgerservvice, Skolekantiner m.fl. 
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9. Evaluering af indsatsområder 2016 - Regnskab 
 
Nedenfor er en skematisk opstilling af regnskabsafdelingens mål for 2016, samt en kort 
evaluering: 

Mål 2016 Evaluering 

Udarbejdelse af ”Forsikringshåndbog” Er godt i gang, de sidste ting forventes klar 
1. kvartal 2017 

Eventuel implementering efter bankudbud. 
 

Aabenraa er skifter fra Sydbank til Danske 
Bank pr. 01.10.2016. Implementering er 
næsten 100% gennemført. Der har været 
udfordringer som der er fundet løsninger 
på. 

Bl.a. har Regnskab måtte indføre en 
kontantkasse hvor institutioner og 
afdelinger kan aflevere og veksle kontanter 
idet Danske Bank er kontantløs i Aabenraa.  

Etablering/Færdiggørelse af BI i 
brugerstyring (2015/2016). 

Bi er stort set færdig implementeret. Det 
eneste der mangler er omlægningen af 
kommunens politikere.   

Revurdering af barselsudligningspuljen. 
 

Udskudt 

Automatisk Udligning og opbygning af 
afstemningssystem. 

Systemet er under fuld implementering. Vi 
er i gang med konto analyse og knap 50 
konti er d.d. sat op til automatisk 
afstemning. Indsatsen vil fortsætte i 2017. 

Ny undervisningsrunde i Rollebaseret 
Indgang (Med nytiltag/rapporter). 

Der er lavet opslag om kursus ønsker. Der 
er afholdt 4 kurser i november 2016, med 
næsten 100% tilslutning på hvert kursus. 
Der er ydet en indsats vedr. udvikling af 
undervisningsvideoer og navigationssedler 
i steder, der er lagt på den nye 
medarbejderportal. 

Udbud af aftale forsikringsmægleraftale pr. 
1.1.2017. 

Udbudsmateriale er sendt til 3 firmaer 
november 2016. 

Nyt forsikringssystem pr. 1.1.2016. 
 

Der er stadig mange mangler ved 
systemet, så det fungerer ikke optimalt. 

Implementering af nye aftaler/policer pr. 
1.1.2016 efter endt udbud. 

Alle nye police og aftaler er på plads og 
implementeringen er afsluttet. 

Revurdering af Artskontoplanen Der afholdes kursus af KMD i Aabenraa i 
november, hvor TeamOpus og Budget 
deltager. Revurderingen afventer til kurset 
er gennemført. 
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10. Samarbejdsparter – Regnskabsafdelingen 
 
Regnskabsafdelingen samarbejder med alle dele i organisationen, både medarbejdere, ledere 
og politikere.   
 
Eksempler på eksterne samarbejdsparter:  
 

� Leverandører  
 
� Den finansielle sektor (pengeinstitutter m.m.) 
 
� Kommunens eksterne revision 
 
� KMD A/S 
 
� Andre kommuner/regioner 
 
� Andre dataleverandører 

 
� Skat/RIM 

 
� Interne og eksterne samarbejdspartnere  

 
� Forsikringsselskaber 

 
� Mæglere 

 

 
 
 

 

 

 


