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Udleveringsnotat om beslutning om fælles løsninger i FGU 

Baggrund 

 

Det fremgår af Aftale om bedre veje til uddannelse og job og den efterfølgende 

lovgivning, at undervisningsministeren kan forpligte institutionerne til at 

anvende fælles løsninger.  

 

Indhold 

Der har været nedsat en række arbejdsgrupper med deltagere fra Fi-

nansministeriet og Undervisningsministeriet samt produktionsskoler og 

VUC for at kvalificere grundlaget for implementeringen af de fælles løs-

ninger på FGU-institutionerne. Arbejdsgruppen afrapporterede sit arbej-

de ultimo januar 2019.  

 

Aftalekredsen drøftede afrapporteringen den 5. februar 2019. Den 21. 

februar 2019 havde repræsentanter fra Produktionsskolerne og VUC 

samt repræsentanter fra de nye FGU-institutionsledere foretræde for 

aftalekredsen for at kvalificere drøftelsen om implementering af fælles 

løsninger. 

 

Beslutning 

Undervisningsministeren har på den baggrund besluttet, at FGU omfat-

tes af følgende fælles løsninger:  
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Undervisningsministeriet tager sammen med Moderniseringsstyrelsen og 

Styrelsen for IT og Læring initiativ til et første informationsmøde med 

FGU-institutionerne om den konkrete plan for implementering af fælles 

løsninger.  

 

1. Fælles basale løn- og regnskabsydelser fra Statens Administration (SAM)  

 Håndtering af processer vedr. udbetaling af løn samt processerne vedrørende basa-
le bogførings- og regnskabsopgaver.  

 Beslutning: Frivilligt med mulighed for en række pilotskoler (minimum 8 – 10 
pilotskoler.) 

2. De fællesstatslige systemer 

 NavisionStat er et standardøkonomistyringssystem. Beslutning: Obligatorisk. 

 SLS/HR-Løn er statens lønsystem. Beslutning: Obligatorisk. Dog frivilligt ift. 
håndtering af skoleydelsen.  

 IndFak er et system til udstedelse og øvrig håndtering af fakturaer på institutioner. 
Beslutning: Obligatorisk. 

 RejsUd er et system til afregning af rejser og øvrige udlæg. Beslutning: Frivilligt. 
Dog obligatorisk for pilotskoler, der anvender SAM.   

 Campus er et digitalt system til kompetenceudvikling for medarbejdere. Beslutning: 
Frivilligt.  

 Statens eRekruttering understøtter det administrative arbejde forbundet med rekrut-
teringsprocesser. Beslutning: Frivilligt.  

3. Fælles basal it-drift fra Statens It (SIT) 

 Netværk og øvrig driftsinfrastruktur herunder servere og storage.  

 It-arbejdsplads, det vil sige standard bærbar pc med mail, print mv. til medarbejde-

re og 'klassesæt' til elever.  

 Beslutning: Obligatorisk men mulighed for efter ansøgning i STUK at blive 
undtaget, hvis helt særlige forhold gør sig gældende.  Institutioner, der vil sø-
ge dispensation, skal oplyse STUK herom senest fredag den 8. marts, og en 
dispensationsansøgning skal være STUK i hænde fredag den 15. marts. Fi-
nansministeriet forbeholder sig ret til ikke at implementere Statens It, hvis der 
ikke er tilstrækkeligt mange institutioner, der ønsker at benytte sig af Statens 
It. Institutionerne har mulighed for at søge implementeringsstøtte.  

4. Fælles indkøb 

 Beslutning: Obligatorisk indfasning fra 1. januar 2020.  

 Gradvis indfasning efter høring med UVM og FGU-sektoren på fælles indkøbsaftaler 
i regi af Statens Indkøbsprogram og SKI.   


