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Aktivitetsbaseret analyse: Kobling mellem aktiviteter, ressourcer og produktion

Analyse af omkostningseffektivitet 

Effektiviseringspotentiale og drejebog

Din kommune

Typisk potentiale 
15–30 %

Typisk potentiale 
10–20 %

Typisk potentiale 
10–15 %

Typisk potentiale 
5–10 %

Typisk potentiale 
5–10 %

Typisk potentiale 
10–15 %

Udvalgte anaylseområder
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Optimer din drift og identificer  
gevinster i din kommune  
med en budgetanalyse 

EY skaber værdi ved at klarlægge og analysere  ressourceanvendelsen både i dybden og bredden på tværs af din 
kommune eller forvaltning for at skabe en forståelse for, hvordan I kan optimere driften og realisere gevinster. 

Eksempler på hvad EY’s analyser afdækker, og hvordan vi skaber værdi i processen

Organisering og  
driftsstyring 
Harmonisering af service-
niveauer (”hvad leveres og 
hvornår”) over for borgere, 
virksomheder og andre 
forvaltninger. 

Digitalisering og 
automatisering 
Digitalisering og automatisering af 
krævende processer, fx via RPA-
teknologi. Det er endvidere en 
løftestang til at strømline og etablere 
regelbaserede processer.

Løn og  
sygefravær
Reducering af sygefravær, 
ledelses spænd, antallet 
af ledelsesniveauer og 
harmonisering af løn- og tillægs-
niveauer samt ansættelsesformer.

Indkøb og 
leverandørstyring
Proaktiv og optimal 
planlægning af 
indkøbsafdeling  
baseret på volumen  
og kvalitet.
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Skab transparens og effektiv styring 
med en analyse af din kommunes 
økonomistyringsfunktion 

EY anvender en gennemprøvet tilgang til analyse af økonomistyring i din kommune. Tilgangen er bestykket af syv 
sammenhængende elementer, som tilsammen udgør et helhedsbillede. De enkelte elementer giver hver især input til, 
hvordan økonomistyringen kan optimeres, og der skabes derigennem klarhed om, hvilke håndtag der skal drejes på. 

Den nødvendige forståelse for din kommunes styringsbehov tilvejebringes via interviews, workshop og gennemgang af 
relevant økonomistyringsmateriale. 

Ledelsesrapportering

Processer Budgetstruktur

Roller og ansvar

Styringsbehov

Kompetencer og målsætninger

Systemer og it

Eksempel på hvordan EY arbejder med Power BI dashboards i kommuner. 

Implementering af transparent 
økonomistyringsmodel inden 
for ejendoms administration i 
dansk region.

Aktivitetsbaseret analyse af 
økonomistyring på udvalgte 
fokusområder inden for teknik, miljø, 
vej og park i større dansk kommune.

Kravspecificering af ERP 
system til understøttelse af 
robust styrings model for 
hele organisationen i dansk 
forsyningsselskab. 

Datadrevet økonomi styringsmodel 
for patientforløb på dansk  
hospital, herunder kobling  
mellem patient data, driftsdata  
og enhedsomkostninger. 

Med opdateret, god og relevant ledelsesinformation, 
kan ledelsen nemmere og hurtigere få indsigt i deres 
organisation og optimere økonomistyringen. Til dette 
er Power BI er et godt værktøj. Det giver mulighed 
for realtidsindblik i nyeste tal og nemt tilgængelige, 
dynamiske visualiseringer, som giver et skræddersyet 
ledelsesoverblik. 
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Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, 
transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper 
med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. 
Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, 
vi lover vores interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og 
arbejdslivet fungerer bedre — for vores medarbejdere, vores kunder og 
det omgivende samfund.

EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere 
medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især 
udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som 
er et engelsk ‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning. 
Flere oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com.

© 2020 Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30700228 
All Rights Reserved.
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Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det tilsigter ikke 
at være fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige analyser eller udøvelsen 
af professionelle skøn. I konkrete sager opfordres brugere til at henvende sig til EY’s 
rådgivere.
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