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MEDARBEJDER OG OPGAVEOVERSIGT 

Hold dig ikke tilbage med at spørge dine kollegaer om, hvad de arbejder med. Det er kun gennem 

samtale og dialog, vi opnår indsigt i hinandens arbejde – og skaber forudsætninger for samarbejde 

og helhedssyn. 

 Der er ikke udarbejdet en opgaveoversigt for den enkelte medarbejder i afdelingen 

 

 Medarbejderportalen – kontaktoplysninger 

Økonomiafdelingens medarbejdere kan findes ved at søge i søgefeltet på medarbejderportalen. 

Det er indholdsleverandørens opgave at sikre at oversigten er ajourført på medarbejderportalen.  

 

 Medarbejder – privatadresse og kontaktpersoner. 

I afdelingen skal der altid være en ajourført oversigt over kontaktpersoner. Det er dit ansvar at 

sikre at oversigten er ajour med dine egne kontaktoplysninger. Oversigten findes på 

G:\Økonomi 

 

INFORMATIONSSIKKERHED 

Du skal som medarbejder være bekendt med kommunens informationssikkerhedsregler. Retnings-

linjer findes på medarbejderportalen, hvor der også er lavet en film herom. 

Den fortæller bl.a. om at du ikke må have personfølsomme data (bl.a. papirer med CPR) nr. liggen-

de fremme på dit skrivebord når du går hjem fra arbejde. Mapper med Personfølsomme data skal 

opbevares i et aflåst skab.  

 

FILDREV  P,  G, L OG F  

P står for programdrev. Der må ikke gemmes arbejdsrelaterede data på P-drevet. 

G står for økonomiafdelingens fællesdrev. Her oprettes 4 mapper med følgende struktur: 

- Økonomi: en fællesmappe med generelle informationer, såsom ferieplan, evakueringsplan og 

kontaktpersonoplysninger.  

- En mappe for hvert kontor, med undermapper for hver medarbejder. Der må ikke ligge filer med 

CPR nr. på G-drevet, der er ældre end 1 måned.  

L står for logdrev. Her placeres de filer som ikke kan arkiveres i Acadra, dvs. CPR filer og filer der 

indeholder makroner. 

F står for fælles stabsdrev. Dette bruges til udveksling af data mellem afdelinger i Staben.  

 

JOURNALISERING – ACADRE  

Hvorfor er det så vigtigt? 

Korrekt, fuldstændig, tidsnær og struktureret journalisering sikrer 

 Dokumentation af sagen / sagsgangen ift. borgernes retssikkerhed 

(Offentlighedsloven, Forvaltningsloven …)  

 Sagsbehandlingen = vores egen produktion, fx når en anden kollega eller en leder skal se eller 

overtage sagen 

 Historisk dokumentation (arkivfunktion) 

 

file://580FIL04/%23Økonomi/Økonomi
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Hvordan 

Alle sagsrelevante dokumenter skal være journaliseret i Acadre. Journaliseringen skal være tidsnær 

og foregå så standardiseret som muligt. Gør det derfor til en vane at journalisere en mail / et doku-

ment, lige så snart du har læst eller sendt det. 

Overvej, hvor mange interne mails der skal lægges på sagen – overblik og struktur skal afvejes mod 

nødvendighed ift. sagens behandling.  

E-mails journaliseres med Avanceret Outlook-integration og helst med autoprofiler. 

ESDH-håndbogen og vejledninger findes på medarbejderportalen under ”Hjælp til alle - Journalise-

ring og arkivering”. 

Som supplement er der tidligere udarbejdet retningslinjer for navngivning af sager i budgetkontoret. 

Retningslinjerne findes i Acadra 16/447.  

 

 

PRINTERE 

Der er adgang til printere/scannere/kopimaskiner på de forskellige arbejdslokationer. Printerens 

nummer kan ses på selve maskinen. 

 Du kan blive sat op med din e-mail, så du kan scanne hurtigt til din mailboks (spørg en su-

perbruger). 

 Printeren skal som standard være indstillet til dobbeltsidet.  

 Hvis du vil printe noget, som ikke skal ses af andre, kan du vælge indstillingen ”sikker print”. 

Spørg en superbruger.  

 

OUTLOOK – AUTOSVAR OG SIGNATUR 

AUTOSIGNATUR 

Der skal sættes en autosignatur på alle mails, som følger nedenstående skabelon: 

 

Venlig hilsen 

 

Lene Nymann 

Økonomichef 

Økonomiafdelingen 

Tlf. 73 76 71 02 

 

Aabenraa Kommune 

Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 

www.aabenraa.dk 

 

 

Foreskrevet formulering 

 

 

Navn 

Stillingsbetegnelse 

Afdeling/kontor 

Direkte telefonnummer 

 

 

Kommuneinfo 

 

 

 

Logo 

 

AUTOSVAR (IKKE TILSTEDE) 

Sættes på ved planlagt fravær på en til flere arbejdsdage. 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/journalisering-og-arkivering/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/journalisering-og-arkivering/
http://www.aabenraa.dk/
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Det er vigtigt, at mailafsenderen tydeligt kan se, at henvendelsen ikke bliver håndteret, mens du 

holder ferie.  

Når man sætter autosvar på sin mail, er det vigtigt, at modtageren kan se: 

 hvornår man er tilbage 

 hvem der kan kontaktes i stedet på mail (samme kanal) - inklusive kontaktoplysninger.  

 at vedkommende ikke kan forvente svar/håndtering af mailen. 

Private oplysninger om fraværsårsag bør ikke fremgå. Ferie kan dog fremgå (vurder selv). 

Obs: ved opsætning i Outlook husk at sætte skrifttypen til Verdana 10 (hos nogle sætter den sig 

selv på en underlig lille skrift) 

Her er et godt eksempel: 

Tak for din henvendelse. 

Jeg er ikke på kontoret og vender først tilbage den 11. juli 2017. Mine mails videresendes ikke. 

Hvis din henvendelse haster, kan du kontakte min kollega Peter Post på pp@aabenraa.dk  

Venlig hilsen 

Anders And 

 

OUTLOOK-KALENDER 

Din Outlook-kalender skal altid være ajour med møder og fravær. Omstillingen og andre kollegaer 

skal kunne se, hvornår du kan træffes. 

Du skal være omhyggelig med at besvare mødeindkaldelser, dvs. acceptere, afslå eller hvad der nu 

er det rigtige:  

Når du modtager en mødeinvitation, kan du vælge mellem tre må-

der at acceptere på: 

Hvis man vælger ”Send svaret nu”, får mødearrangøren en mail, 

og samtidig registreres deltageren i Outlook hos mødearrangøren 

med ”Accepteret”. 

Hvis man vælger ”Send ikke et svar”, får mødearrangøren ingen 

mail, og deltageren registreres heller ikke med ”Accepteret”. 

Dette gør det meget besværligt for mødearrangøren at få overblik over deltagelsen. 

Derfor besvar altid med ”Send svaret nu” eller ”Rediger svaret før afsendelse”. (mødearrangøren 

skal bære over med de mange svarmails.) 

Har du redigeret svaret før afsendelse og tilføjet en kommentarer, bør det fremgå af emnefeltet, 

med bemærkninger om – se kommentar. 

 

Mere generel information om Outlook samt brug af internet og sociale medier finder du på medar-

bejderportalen under ”Hjælp til alle – IT og digitalisering – Digital post / papirpost – Brug af e-post 

og internet” 

 

TELEFONPOLITIK 

I henhold til Aabenraa Kommunes ”Telefonpolitik”, er det vigtigt, at telefonerne ikke ringer uden at 

blive besvaret. Sørg derfor for, at din telefon er stillet om, når du ikke er på din plads. 

mailto:pp@aabenraa.dk
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/it-og-digitalisering/digital-post-papirpost/brug-af-e-post-og-internettet/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/it-og-digitalisering/digital-post-papirpost/brug-af-e-post-og-internettet/
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Vi har derfor trække grupper indenfor de forskellige grupper i Økonomiafdelingen, og vi viderestiller 

telefonerne ved fravær. 

Det enkelte kontor er ansvarlig for omstilling indenfor kontoret. Omstillingen/receptionen anvendes 

kun i de tilfælde hvor alle i kontoret er fraværende. Brug af omstillingen/receptioner sker kun ved 

forudgående aftale med dem. 

Vedr. tilretning af ringe og trækkegrupper er det enkelte kontor ansvarlig for indberetning til IT-

afdelingen via IT-Help desk – ny opgave. 

 

KOMMUNIKATION 

God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores opgaver. Det er vigtigt 

vi deler den viden vi har. Et vigtigt værdisæt er åbenhed og dialog.  

Der er udarbejdet en ny kommunikationspolitik, der bl.a. omtaler hvad du som privatperson eller 

ansat skal være opmærksom på. 

Den interne kommunikation kan og skal ikke beskrives uddybende her, kun et par enkelte opmærk-

somhedspunkter. 

Kommunikation med direktøren  

Hvis du kommunikere direkte med linjedirektøren (som regel efter aftale med kontorlederen eller 

afdelingschefen), skal alle led i hierarkiet være cc på mails (kontorleder, afdelingschef).  

 

Kommunikation med politikere 

Som medarbejder vil du ikke kommunikere direkte med politikere. Modtager du en henvendelse di-

rekte fra en politikere, videresendes den til din leder, der er ansvarlig for at den bliver håndteret. 

 

Aktindsigt 

Modtager du en direkte henvendelse om aktindsigt skal din leder altid orienteres. Henvendelser fra 

pressen besvares altid af direktøren (afdelingschefen). 

Svarer du på en henvendelse om aktindsigt, sker der altid efter aftale med din leder. 

Er du ansat i en af budgetgrupperne placeret i forvaltningen vil du kunne få henvendelser fra for-

valtningsledelsen om hjælp til udarbejdelse af aktindsigtsmateriale. Din opgave her er, at levere det 

materiale om ledelsen efterspørger og det er ledelses ansvar at svare på henvendelsen. 

 

Kommunikation med interne – borgere og andre samarbejdspartner 

Kommunikere du internt i kommunen anvender du almindelig mail.  

Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere/ministerier, hvor besvarelsen indeholde person-

følsomme oplysninger eller fortrolige oplysninger skal du benytte Send Sikkert (Outlook) eller 

Doc2mail. Almindelig mail må kun benyttes, hvis brev eller mail ikke indeholder personfølsomme el-

ler fortrolige oplysninger 

Kommunikation med borgere: hvis brevet eller mailen indeholder personfølsomme eller fortrolige 

oplysninger skal man benytte Send Sikkert (Outlook) eller Doc2mail. 
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 SYGDOM / FRAVÆR PÅ GRUND AF BARNS SYGEDAG 

Hvis du bliver syg, ringer eller sender du en mail til din leder/budgetkoordinator. Hvis det ikke er 

muligt, ringer du til en kollega.  

Du skal oplyse, hvor længe du regner med at være fraværende. Desuden skal du aftale med din le-

der eller kollega, om du selv skriver i Outlook, at du er syg, og om du selv aflyser evt. aftaler, eller 

hvem der skal (og kan) gøre det for dig.  

Husk derfor at give dine nærmeste kollegaer tilladelse til at kunne skrive i kalenderen. 

Den, der modtager sygemeldingen, sørger for at den sygemeldtes telefon bliver stillet om, og sørger 

for at sende en mail rundt til nærmeste kollegaer, til kontorlederen samt til Conny Frandsen med 

besked om sygemeldingen  

Conny Frandsen registrerer fraværet i fraværssystemet. 

Når du bliver rask igen, skal du selv sørge for at indberette sidste sygdomsdag i Opus Rollebaseret 

Indgang under fanebladet ”Egne oplysninger”. 

Kontorlederen vil ved sygdom længere end tre dage sørge for at kontakte dig. 

Fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag håndteres tilsvarende. 

 

OMSORGSDAGE OG SENIORDAGE 

Aftales med din leder. Inden afholdelse af omsorgsdage indberettes omsorgsdage i Opus Rollebase-

ret Indgang under fanebladet ”Egne oplysninger”. Systemet videresender oplysningen til din leder, 

som godkender. 

Du har ret til 2 omsorgsdage om året for hvert barn i alderen fra og med 0. kalenderår til og med 7. 

kalenderår. Læs mere om mere om omsorgsdage på medarbejderportalen.  

Du har ret til seniordage fra det kalenderår, hvor du fylder 60 år. Du kan vælge mellem seniordage, 

bonus eller pension. Hvor mange seniordage du har ret til, afhænger af din overenskomst. Læs mere 

om seniordage på medarbejderportalen. 

 

BARSEL – FRAVÆR I FORBINDELSE MED FØDSEL OG ADOPTION 

Ved barsel skal du følge vejledningen på medarbejderportalen. Du skal anvende NemID ved indbe-

retning heraf.  

 

FERIE 

Ferieplanlægning sker i så god tid som muligt i forhold til de uger/dage, hvor mange ønsker at holde 

ferie. Med udgangen af marts aftales afvikling af sommerferie, mens øvrig ferie afvikles efter aftale 

med din leder.  

Du opfordres til at afholde dine 5 ferieuger samt 6. ferieuge i det ferieår, de tilhører. 

Hvis du ønsker at overføre ferie eller 6. ferieuge, skal der udfyldes et skema, som findes på medar-

bejderportalen. Skemaet skal underskrives af din leder. 

Inden afholdelse af ferie indberettes dagene i Opus Rollebaseret Indgang under fanebladet ”Egne 

oplysninger”. Systemet videresender oplysningen til din leder, som godkender. 

På G-drevet findes en oversigt over afdelingens ferieplan for den kommende periode. Det er din op-

gave at sikre at oplysninger i denne oversigt er indberettet og ajourførte, så alle kan se hvem man 

kan kontakte. Sommerferieplan for afdelingschefer i Staben samt direktører findes også på listen. 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/personaleforhold/ferie-og-fravaer/omsorgsdage/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/til-alle-ledere/mit-personale/ferie-og-fravaer/seniordage/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/til-alle-ledere/mit-personale/ferie-og-fravaer/seniordage/
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Når du holder ferie skal du sørge for, at din telefon er stillet om til en kollega. Du er ansvarlig for at 

orientere din kollega om, at du har viderestillet telefonen. 

FERIE I OUTLOOK 

 Skriv din ferie i Outlook som én sammenhængende periode. 

 Vælg ”optaget” eller ”ikke til stede” (det vigtige er, at det ikke står som ”ledig”) 

 

FLEX OG AFSPADSERING 

De generelle retningslinjer for fleksibel arbejdstid findes på medarbejderportalen under Til alle lede-

re – Mit Personale – Ansættelse, arbejdstid, virksomhedsoverdragelse m.m. – Arbejdstid - Fleksibel 

arbejdstid i administrationen – link er her  

I økonomiafdelingen suppleres de generelle retningslinjer for personer omfattet af flexordningen 

med følgende: 

Der er en øvre grænse på 50 plustimer og nedre grænse på 10 minustimer for medarbejdere i øko-

nomiafdelingen. Passeres grænserne skal du orientere din leder herom så i kan aftale en plan for af-

vikling.  

Alle medarbejdere opfordres til at registrere komme-/gåtid, så medarbejderen kan følge udviklingen 

i timer. Registrering udføres i det excelark, der ligger på medarbejderportalen under personalefor-

hold/løn pension arbejdstid/arbejdstid. 

Er du ansat på HK-overenskomsten og ønsker du at afvikle hele flexdage aftales det med din leder, 

og fraværet skal fremgå af din Outlook-kalender. 

Er du ansat på AC-overenskomsten er der særlige regler for optjening af timer til afspadsering, se 

reglerne for rådighedsforpligtelse på medarbejderportalen. 

 

LÆGESØG M.M. 

Fravær til lægebesøg, speciallæge, tandlæge, ambulatoriebesøg og lignende skal så vidt muligt afta-

les uden for sædvanlig arbejdstid. Det er i den forbindelse er det muligt at anvende, omsorgsdage, 

afspadseringstimer, flekstid og feriedage til denne type konsultationer og/eller behandlinger. 

 

TJENSTEFRI 

Din leder kan give dig tjenestefri i særlige tilfælde. 

Regler for tjenestefri findes på medarbejderportalen Tjenestefri  

 

LUKKEDAGE 

Rådhuset holder lukket 

 fredag efter Kristi Himmelfarts dag 

 mellem jul og nytår. 

 

På lukkedage afvikles ferie, eller aftalt flex/afspadsering. 

Der er indgået lokal aftale med de faglige organisationer om, at den overenskomstmæssige halve 

fridag den 1. maj overføres til afholdelse sammen med den halve fridag den 5. juni (Grundlovsdag). 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/media/3580/retningslinjer-for-fleksibel-arbejdstid-for-det-teknisk-og-administrative-personale-i-centraladministrationen.pdf
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/personaleforhold/ferie-og-fravaer/tjenestefri/
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5. juni (Grundlovsdag) er således hel fridag og Rådhuset og lokalcentrene er lukket for offentlighe-

den denne dag. 

 

HJEMMEARBEJDSDAG/HJEMMEARBEJDSPLADS 

Aabenraa Kommune har ikke hjemmearbejdspladser, hvilket betyder, at kommunen ikke finansierer 

udstyr til et hjemmekontor.  

Du er mulighed for at få en hjemmeopkobling betalt af kommunen, som du kan anvende hvis du har 

behov for at tilgå dit arbejde hjemmefra. 

Du kan efter forudgående aftale med din leder/koordinator arbejde hjemmefra, en enkelt dag eller 

nogle timer, hvis der er forhold der gør at du er forhindret i at møde frem.   

 

KURSER 

Interne 

Der er løbende undervisning i de forskellige IT-systemer, der bruges i administrationen. 

Kursus i KMD-OPUS og Acadre findes på medarbejderportalen. 

Tilmelding aftales med din leder/økonomikoordinator. 

Eksterne 

Efteruddannelse aftales i forbindelse med MUS-samtaler. 

Deltagelse i faglige kurser i årets løb aftales med din leder. 

Arbejdstiden registreres højst som svarende til den pågældendes normale arbejdstid. 

Ved udbetaling af time- og dagpenge i forbindelse med kursus, tjenesterejse eller andet anvendes 

en blanket, denne kan findes på Medarbejderportalen under personaleforhold/rejser og kørsel, blan-

ketten underskrives af din leder 

 

KØRSEL - TRANSPORT 

Kommunebiler 

Ved kørsel kan Økonomiafdelingen benytte kommunens biler, Toyota Yaris – AY 96 692 og AX 25 

665. 

Egen bil 

Ved kørsel i egen bil, er der mulighed for at få befordringsgodtgørelse til lav takst.  Anmodning om 

befordringsgodtgørelse indberettes i Rollebaseret indgang under faneblad ”Egne oplysninger”, sy-

stemet videresender anmodningen til godkendelse til din leder. 

Offentlig transport – DSB 

Bestilling af togbilletter skal via DSB’s billetsystem så vi undgår manuelle processer om refusion af 

udlæg. Et du ikke oprettet i systemet tager du kontakt til Conny Frandsen, der opretter dig til DSB’s 

billetsystem således billetterne kan betales via vores EAN nr. 5798005101956 
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EVAKUERING VED ALARM 

Der findes en evakueringsinstruks for de enkelte rådhuse. 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/bygninger/aabenraa-raadhus/brand-og-

evakueringsinstruks-raadhus/ 

Til instruksen hører evakueringslister, som skal bruges til optælling ved alarm. Det er afdelingsche-

fen eller de udpegede personer på listen, der sørger for at tage evakueringslisterne med ved alarm 

og tæller op på samlingsstedet.  

Du skal gøre dig bekendt med listen, der skal være synligt på hvert kontor. 

 

NYANSATTE 

Ved nyansættelser i økonomiafdelingen udpeges en kontaktperson, der sammen med kontorlede-

ren/afdelingschefen planlægger og sikrer introduktion i henhold til ”Tjekliste i forbindelse med mod-

tagelse af nye medarbejdere i Staben” Tjeklisten er udarbejdet i Lokaludvalget og findes på medar-

bejderportalen under Staben. 

Nærmeste leder/økonomikoordinator sørger for, at nyansatte bliver vist rundt i hele økonomiafdelin-

gen. 

 

ID/ADGANGSKORT 

Alle administrative medarbejdere i Aabenraa Kommune skal have et ID/adgangskort med foto. Kor-

tet bruges blandt andet som nøglekort for at komme ind på den arbejdsplads, hvor man er ansat. 

Nyansatte bliver derfor fotograferet, og får udleveret et ”gæstekort”, der bruges indtil 

ID/adgangskortet udleveres. Henvendelse til Bygningsservice, Thor Petersen. 

 

SYSTEMADGANG – ÆNDRING OG NYE ADGANGE 

IT-Helpdesk ikonet anvendes bl.a. til ansøgning om ændring af systemadgange til kommunes IT sy-

stemer. Du har ansvaret for selv at udfylde ændringsbeskrivelsen og videresende den til godkendel-

se hos din leder. 

Har du ikke adgang hertil kontakter du Conny Frandsen. 

 

PERSONALEMØDER/AFDELINGSMØDE 

Der er mødepligt til personalemøderne, med mindre man er forhindret af fx ferie, kursus eller eks-

terne møder, som ikke kan ligge på et andet tidspunkt.  

Der bliver ikke skrevet referat fra afdelingsmøderne. Hvis du har meldt afbud til et afdelingsmøde, 

er det din pligt at informere dig hos en kollega om, hvad der har været behandlet. 

 

AFDELINGSTUR 

Der afholdes hvert år i juni en fælles afdelingstur i afdelingen med relevant indhold. 

Formålet er at styrke de interne kontakter og sammenholdet i afdelingen, samtidig med at vi kom-

mer ud og besøger en af vores institutioner eller beskæftiger os med et emne, som har bred rele-

vans i afdelingen. 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/bygninger/aabenraa-raadhus/brand-og-evakueringsinstruks-raadhus/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/hjaelp-til-alle/bygninger/aabenraa-raadhus/brand-og-evakueringsinstruks-raadhus/
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Efter den årlige afdelingstur udpeges en ny gruppe/kontor som står for at organisere og gennemføre 

dagen det næstfølgende år. 

 

LOKAL MED OG ARBEJDSMILJØ 

Lokal MED og arbejdsmiljøgruppen er organiseret samlet for Staben. 

Læs mere herom på medarbejderportalen under MED og Arbejdsmiljø. 

 

APV – ARBEJDSPLADSVURDERING 

Har du brug for skærmbriller, ny kontorstol, mus, eller nyt skrivebord søges herom hos din leder. 

Ved andre forhold anvendes APV systemet. 

 

KAFFEAUTOMATER 

På gangene ved kontorerne findes kaffe-, the- og kakaoautomater. 

Personaleafdelingen trækker i forbindelse med udbetalingen af løn automatisk 52 kroner pr. måned 

for denne ordning. 

Hvis man ikke ønsker at være med i denne ordning, gives besked til din lønkonsulent. 

 

PERSONALEFORENING 

I Aabenraa Kommune er der mulighed for at blive meldt ind i en Personaleforening. Medlemskabet 

koster 25 kroner pr. måned, kontingentet bliver trukket i lønnen. Indmeldelsesblanket findes på 

medarbejderportalen. 

 

GAVEKASSE 

Det er frivilligt, om man vil være med i denne gavekasse. 

Til gavekassen er der lavet et gaveregulativ. Gavekassen giver til begivenheder i afdelingen.  

Kassen administreres af Laila Renkwitz, hvor du også kan få oplyst de gældende aftaler for gavean-

ledninger og beløbsstørrelser. 

Der indbetales 100 kr. ca. to gange om året. 

 

 


