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Kunden
Det Nationale Institut for Kommuners og
Regioners Analyser og Forskning (KORA)
KORA er et uafhængigt institut under Økonomi og indenrigsministeriet. KORA laver forskning
og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i
den offentlige sektor.

Udfordringen
Styring via effektivisering og automatisering
At sikre, et optimalt styringsgrundlag for projekt- & aktivitetsstyringen med fokus på
projektregnskabernes økonomiske balancer og rapportering til eksterne bevillingsgivere og
den interne ledelse. Herudover leve op til principperne i ”God økonomistyring”.

Løsningen
Optimal automatisering baseret på Navision Stat (NS) og LDV
Optimal automatiseret økonomistyringsløsning baseret på en fuld udnyttelse af Sager og
Ressourceplanlægning i Navision Stat - herunder Bevillingsstyringen.




NS (Sager og ressourceplanlægning). Disse moduler er nu centrale i understøttelsen af
projektregnskaber via:
 Løbende månedlig indtægtsperiodisering via Bevillingsstyringen
 Styring af timer og kr. via integration til Ressourcemodulet
 Fuld omkostningsfordeling (timer/kr.)
 Mange stamdata knyttet på hver sag
LDV. LDV anvendes til:
 Månedligt overblik og styring af de indtægtsdækkede projekter via NS /
Bevillingsstyringen og LDV
 Udvidet rapportering - ud over finansrapporteringen - der understøtter
decentraliseret projektledelse, ressourceledelse samt ledelsesrapportering
 Et langt højere niveau og mere kompleks aktivitets-/projektrapportering på
baggrund af de mange data i Sager - herunder timer og kr.
 Grundlag for aktiv og optimal ressourcestyring med afsæt i budgettering og
løbende allokering
 Styring af sagernes økonomiske balancer på baggrund af anvendelsen af specielle
balancekonti

Gevinsten
Et solidt styrings- & beslutningsgrundlag








Sikrer, at KORA kan levere retvisende og tidstro regnskaber til bevillingsgivere efter krav
og behov
Understøtter behovet for ledelsesinformation til projektlederne, den daglige ledelse og
bestyrelsen
Grundlag for nøgletalsrapportering
Grundlag for at styre de forskellige balancer i økonomien
Bevillingsstyringen giver en ensartet og automatiseret bogføring af månedsposterne,
hvilket skaber en effektiv drift
Mindsker risikoen for fejl i forhold til beslutningsgrundlaget
Sammenhængende og effektiv drift

Eksempel på ledelsesrapport til projektleder (anonymiserede data)

