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Værsgo! 
Udover at samle løn og HR i ét system, er der flere ting du kan gøre for 
at ”holde styr på butikken” og arbejde smart, hurtigt og sikkert. Derfor 
får du her tre nyttige artikler, som er udvalgt af vores løn- og HR-eks-
perter. Her finder du vores bedste råd og får overblik over de vigtigste 

regler, du skal kende til, når du arbejder med løn, HR og personale.  

God fornøjelse med læsningen.
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Mette Nørlem
Alle artikler er skrevet af Mette Nørlem, der er uddannet jurist fra 
Aarhus Universitet i 1993. Hun har i mere end 20 år arbejdet som 

juridisk rådgiver for DANSK HR og har sideløbende undervist dels i 
personaleadministration på merkonomuddannelsen og dels i  

personalejura på Erhvervsakademiet. I dag er hun Senior Manager hos 
Lessor Group, hvor hun arbejder med undervisning hos Lønskolen. 
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9 gode grunde til at  
have styr på din  
HR-administration 

Hvad er HR?

Før vi går i gang, giver det mening at definere, hvad 
HR egentlig er.

HR er en forkortelse af begrebet ’Human Resources’, 
der nok bedst oversættes til ’Menneskelige Ressourcer’. 
Og HR handler da også kort og godt om det vigtigste i 
enhver virksomhed – nemlig medarbejderne.

I dag er der HR-afdelinger i de fleste store og mel-
lemstore virksomheder, mens mindre virksomheder 
måske har en enkelt administrativ  
medarbejder ansat.

Her er nogle af de mest centrale HR-opgaver:

• Rekruttering og onboarding af  
nye medarbejdere

• Medarbejderudvikling
• Medarbejdertrivsel på tværs af virksomheden
• Planlægning og afholdelse af  

sociale arrangementer
• Løbende samtaler med medarbejdere
• Lønforhandlinger og meget mere 

Uanset om en virksomhed har 5, 50 eller 500 med-
arbejdere, er det vigtigt at have styr på HR-opgaver-
ne – for det forventer alle medarbejdere i dag.

HR og administration kan måske lyde kedeligt og tørt, men det er utrolig 
vigtigt, at alle virksomheder har styr på det. I dette blogindlæg får du mine 
9 bedste grunde til, hvorfor der skal være styr på din HR-administration.

16 maj 2021
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Nu kommer mine 9 gode grunde til at have styr  
på HR:

Nr. 1 – Du får styr på data

En meget central del i HR-administrationen  
hos alle virksomheder handler om at have styr  
på data.

Og her mener jeg helt simple medarbejderdata:

• Navn
• Adresse
• CPR-nummer
• Konto- og registreringsnummer i forhold til udbe-

taling af løn
• Uddannelse
• Anciennitet
• Kompetencer
• Navn og kontaktoplysninger på de  

nærmeste pårørende 

At have styr på data bør være en hjørnesten i alle 
virksomheders HR-administration.

Nr. 2 – Du får overblik over  
vigtige processer
Når du har styr på data, kan du fokusere på proces-
serne i din virksomhed. Her tænker jeg blandt andet 
på, at:

• alle medarbejdere får en ansættelseskontrakt, når 
de starter

• lønnen er korrekt i forhold til det, man er blevet 
enige om

• der er styr på, hvornår medarbejderne  
holder ferie

• man løbende får opdateret data, hvis en medar-
bejder har været på kursus eller lignende

• man har styr på GDPR og datasikkerhed og passer 
på de personfølsomme oplysninger, man har 
liggende om medarbejderne

• de rigtige oplysninger bliver indberettet til de 
rigtige myndigheder

• man husker, at en medarbejder har rund fødsels-
dag eller jubilæum i virksomheden

Du kan være sikker på, at dine medarbejdere for-
venter, at der er styr på denne slags processer. Og 
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lige så sikkert er det, at de vil være utilfredse, hvis 
det modsatte er tilfældet.

Og utilfredse medarbejdere er sjældent de  
bedste medarbejdere.

Nr. 3 – God HR-administration 
giver godt image
Det er ikke kun nuværende medarbejdere, der har 
en forventning om, at der er styr på data  
og processer.

Rod i disse ting vil over tid skabe et dårligt image 
for din virksomhed, hvilket kan gøre det sværere at 
tiltrække nye medarbejdere. Og endnu værre bliver 
det, hvis det dårlige image også får kunderne til  
at flygte.

Nr. 4 – Risiko for bøder

Som arbejdsgiver har du kontakt med flere offentli-
ge myndigheder, eksempelvis Skattestyrelsen, kom-
muner, barselsfonde, Arbejdstilsynet og Danmark 
Statistik.

Her må der på ingen måder være slinger i valsen, for 
rod i data og indberetninger kan både koste bøder 
og manglende udbetalinger (eksempelvis refusion 
fra sygdom eller barsel).

Nr. 5 – Få fat i medarbejdere  
eller pårørende
Du kan som arbejdsgiver komme ud for, at du skal 
have fat i en medarbejder uden for arbejdstid eller 
vedkommendes pårørende. Hvis du ikke har styr på 
stamdata, bliver det svært.

Nr. 6 – GDPR og datasikkerhed

Rod i data betyder ofte, at der også er problemer 
med selve opbevaringen af data. 

Og det kan i sidste ende blive en dyr affære for dig 
som virksomhedsejer. For siden GDPR-reglerne kom 
til, er der meget skrappere krav til både opbevaring 

og håndtering af data. Og hvis du ikke har styr på 
papirerne, kan det ende med en bøde.

Så få styr på, hvordan du sikkert kan opbevare an-
sættelseskontrakter og andre typer dokumenter så 
hurtigt som muligt. Vi lever i en digital tidsalder, hvor 
en digital sky kan erstatte de fysiske ringbind. Sådan 
en digital opgradering kan jeg kun anbefale. 

Nr. 7 – Du bliver klogere  
som arbejdsgiver
Når du har styr på din HR-administration, får du plud-
selig et helt nyt overblik over virksomheden. For når 
du registrerer data, får du samtidig overblik og viden.

Ting som personaleomsætning, sygefravær, ferie, 
anciennitet, lønforbrug og meget mere vil du få et 
meget klarere overblik over. Og på den baggrund 
kan du træffe bedre beslutninger for virksomheden.

Nr. 8 – Alle får overblik over,  
hvad der er aftalt

HR handler også om, at det er tydeligt for alle, hvad 
der er aftalt. Det kan virksomheder eksempelvis 
bruge deres intranet eller en personalehåndbog til. 
For her kan alle medarbejderne se, hvad de har af 
rettigheder og pligter.

Det giver både den nødvendige information til alle 
medarbejdere. Og samtidig får medarbejderne en 
vished om, at alle behandles ens.

Nr. 9 – HR giver tryghed og ro  
i maven
Til syvende og sidst ønsker alle virksomheder at 
have glade og produktive medarbejdere. Og gode 
HR-processer vil uden tvivl hjælpe med at nå det 
mål. For når medarbejderne ser, at der er styr på 
HR-delen, kan de være trygge og glade i jobbet.

Så kig ikke på HR-administration som en kedelig 
opgave. Det er derimod hele fundamentet for din 
virksomheds vækst og udvikling.
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Her er 10  
obligatoriske punkter til 
ansættelseskontrakten 

Men før vi kommer så langt, skal vi lige have nogle 
fakta på plads:

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en juridisk bindende 
kontrakt, der indgås mellem en arbejdsgiver og en 
medarbejder. Kort fortalt beskriver en ansættel-
seskontrakt de forhold og vilkår, der skal gælde for 
medarbejderens ansættelse.

Det drejer sig blandt andet om arbejdets indhold, 

arbejdstiden, arbejdsstedet, opsigelsesvarsler, løn og 
meget andet.

Skal alle medarbejdere have en ansættelseskon-
trakt? Faktisk ikke.

Men hvis medarbejderen arbejder mere end otte 
timer om ugen og skal være ansat i mere end en 
måned, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, 
at medarbejderen har en ansættelseskontrakt.

Når det nu er på plads, er det tid til at gennemgå mine 
10 obligatoriske punkter til alle ansættelseskontrakter:

Hvis du ejer en virksomhed og har medarbejdere ansat, har du brug for at 
sætte dig ind i reglerne for ansættelseskontrakter. For at en ansættelses-
kontrakt er juridisk bindende og korrekt, skal den som minimum indehol-
de 10 punkter. Dem gennemgår jeg i detaljer i dette blogindlæg.

27 maj 2021
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Nr. 1 – Navn og adresse

Det er et krav, at du skriver både arbejdsgiverens og 
medarbejderens navn og adresse ind i kontrakten. 
Hvis arbejdsgiveren er et selskab, skal du anføre 
selskabets navn og adresse.

Nr. 2 – Hvor arbejdet foregår

Det skal fremgå tydeligt, hvor arbejdet foregår. Og 
hvis medarbejderen har flere arbejdssteder, skal de 
alle anføres så detaljeret som muligt.

Et eksempel: En jurist får arbejde hos et firma, der 
har hovedkontor i København, men også et kontor i 
Helsingør. Juristen skal arbejde skiftevis på  
begge kontorer.

I ansættelseskontrakten skal adresserne på begge 
kontorer fremgå. Og det skal stå klart, at juristen 
skal arbejde på begge kontorer.

Nr. 3 – Beskrivelse af arbejdet

En ansættelseskontrakt skal også give medarbejde-
ren et overblik over pligter og rettigheder i arbejdet. 
Det omfatter blandt andet en beskrivelse af arbejdet 
og en angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling 
eller jobkategori.

Du skal altså gøre det klart, hvilke forventninger du 
som arbejdsgiver har til medarbejderen. Og det er 
vigtigt, hvad du skriver her, da det kan bruges i en 
eventuel diskussion om, hvorvidt medarbejderen 
har leveret det, der kunne forventes.  

Nr. 4 – Ansættelsesforholdets 
begyndelse
Det skal fremgå, hvornår ansættelsesforholdet  
er begyndt.

Nr. 5 – Ansættelsesforholdets 
afslutning
Ansættelsesforholdets afslutning skal også fremgå, 
hvis der er tale om en tidsbegrænset kontrakt. Er 
der tale om en fast stilling, skriver du i stedet, at der 
er tale om en tidsubestemt ansættelse.

Det betyder, at ansættelsen først ophører, når enten 
arbejdsgiver eller medarbejder ønsker det.

Nr. 6 – Beskrivelse af ferieforhold

Alle medarbejdere har krav på ferie. Og hvis din virk-
somhed følger ferieloven, skal du skrive i kontrak-
ten, at medarbejderen har ret til ferie i henhold til 
ferieloven. Har dine medarbejdere derudover nogle 
ekstra feriedage, som ikke er omfattet af ferieloven, 
så skal du også skrive det.

Nr. 7 – Opsigelsesvarsler i  
ansættelseskontrakten
Du skal også beskrive medarbejderens og arbejds-
giverens opsigelsesvarsler. Er det bestemt i lov eller 
overenskomst, er det nok at henvise til disse.
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Nr. 8 – Løn og andre goder

Det skal også fremgå, hvad medarbejderen får i løn, 
og hvilke andre goder der er del af ansættelsen. Et 
par klassiske eksempler er arbejdsgiverbetalt pensi-
on, fri telefon eller fri firmabil. Det skal også fremgå, 
hvor tit og hvornår man får lønnen udbetalt.

Nr. 9 – Arbejdstid

Medarbejderen har krav på at vide, hvad vedkom-
mende kan forvente af arbejdstid. Som arbejdsgiver 
skal du enten beskrive den daglige eller den ugent-
lige arbejdstid.

Nr. 10 – Eventuel overenskomst

I det sidste punkt skal du skrive, om ansættelses-
forholdet er omfattet af en overenskomst. Er det 
tilfældet, skal du angive, hvilken overenskomst 
medarbejderen er omfattet af.

Husk andre væsentlige forhold

Det var de 10 obligatoriske punkter, der skal være 
med i alle ansættelseskontrakter. Dog skal du ikke 

stirre dig blind på de 10 punkter og glemme  
alt andet.

For en ansættelseskontrakt skal selvfølgelig også 
indeholde andre væsentlige forhold, der gør sig 
gældende i den givne stilling.
Det kan for eksempel være:

Overarbejde
Forventes der overarbejde i stillingen?  
Hvor mange overarbejdstimer kan medar-
bejderen forvente på ugentlig eller måned-
lig basis? 

Kørekort
Er det et krav, at medarbejderen har en 
bestemt type kørekort? Og hvis kørsel er en 
fast del af jobbet, hvor mange timers kørsel 
anslås så at være del af arbejdstiden? 

Uddannelse
Er det et krav, at medarbejderen har 
gennemført en bestemt uddannelse eller 
kursus, før ansættelsen starter? Eller er det 
et krav, at medarbejderen gennemfører et 
bestemt kursus i løbet af eksempelvis de 
første tre måneder efter ansættelse?  
I så fald skal det også klart skrives ind i 
ansættelseskontrakten.
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5 gode råd - sådan  
får du glade og  
effektive medarbejdere 

På toppen af alle chefers ønskeliste bør der stå: Gla-
de og effektive medarbejdere! Men hvordan sikrer 
du så, at dine medarbejdere er glade og effektive? 
Det går jeg i dybden med her, hvor du får mine fem 
bedste råd til at opnå netop det mål.

Råd nr. 1 – Husk medarbejdernes 
mærkedage
Et jubilæum på arbejdspladsen, en rund fødselsdag 
eller en stor begivenhed i privatlivet. Som arbejdsgiver 
tager du et stort skridt ved at huske og markere 

deres mærkedage. Alle vil nemlig gerne ses og have 
gode relationer med deres kollegaer.

Selvfølgelig kan det være en udfordring at bevare 
overblikket, hvis du har mange medarbejdere. For 
hvem kan huske i hovedet, hvornår Preben fra IT nu 
lige præcis startede i virksomheden…?

Derfor kan jeg kun anbefale, at du gør det nemt 
for dig selv: Notér medarbejdernes mærkedage 
elektronisk et sted, hvor du nemt kan få overblik og 
måske en notifikation noget tid i forvejen.  

Hvis jeg må give et godt råd til alle arbejdsgivere, skal det være det her:  
Pas på dine medarbejdere! Det er vigtigt af den simple grund, at hvis  
medarbejderne forlader dig, er der ingen til at løse opgaverne. Og så ved vi 
jo alle, at utilfredse medarbejdere normalt ikke er effektive medarbejdere.

10 jun 2021
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Råd nr. 2 – Vær nærværende  
og menneskelig
Her handler det kort og godt om, at du som chef er 
nærværende, empatisk og menneskelig. Kort sagt... 
at du husker de bløde værdier.

Dine medarbejdere vil gerne kende deres kollegaer 
og have det godt og rart med dem. Og de vil i høj 
grad også gerne have det godt med dig som chef. 
For du spiller naturligvis en stor rolle, når det kom-
mer til deres konkrete arbejdsopgaver, deadlines og 
meget andet på selve arbejdspladsen.

Råd nr. 3 – Anerkend  
medarbejderne
Du kender det måske fra dig selv: Det er altid rart 
at blive anerkendt for en indsats. Og sådan har dine 
medarbejdere det også.

Nogle elsker store ord, mens andre blot har brug for 
det lille, anerkendende nik. Og skal anerkendelse 
for alvor skabe værdi, skal den ske i en form, som er 
rigtig for den enkelte medarbejder.

Råd nr. 4 – De vigtige papirer  
og processer
Hvis du ønsker glade og effektive medarbejdere, er 
det også vigtigt, at der er styr på papirarbejdet og 
de interne processer i virksomheden. Kort sagt: Der 
skal være styr på tingene.

Det betyder blandt andet, at:

• ansættelseskontrakten indeholder de 10  
obligatoriske punkter (se punkterne ovenfor) 

• der bliver passet godt på deres  
personfølsomme oplysninger

• der er styr på onboarding og introforløb
• der bliver lagt en plan for løbende samtaler med 

den nærmeste leder

Råd nr. 5 – Hav styr på lønnen

Hvis der er én ting, der kan få medarbejdere op af 
stolene, så er det deres løn. En korrekt lønseddel er 
alfa og omega for medarbejdernes tilfredshed.
De faste udgifter skal betales, og budgetterne i pri-
vatøkonomien skal stemme. Og det kræver selvføl-
gelig, at lønnen er korrekt. Og ingen medarbejdere 
har lyst til at skulle nærlæse deres lønseddel hver 
måned, fordi der ofte er fejl. Det skal  
bare fungere.
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Interesseret 
i mere?  

På danlon.dk/blog har vi samlet endnu flere artikler, som gør dig klogere 
på løn og HR. Vil du gå mere i dybden med et emne, kan du også tage et 
kursus eller deltage i et webinar, som du finder på danlon.dk/kurser.  

Vil du foreløbig helst læne dig tilbage og blive mindet om det vigtigste 
gennem indbakken, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Det gør du her:

danlon.dk/nyhedsbrev

Tak fordi du læste med. 

http://danløn.dk/blog
http://danlon.dk/kurser
http://danlon.dk/nyhedsbrev
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Kontakt

Danske Lønsystemer A/S

Engholm Parkvej 8
3450 Allerød

CVR 15611472

E-mail: salg@danlon.dk
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