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Huskeliste ved en medarbejders ansættelse 

______________________________________________________________________ 

 

Når en medarbejder ansættes i Albertslund Kommune, er der en del praktiske ting, der 

skal tages hånd om. 

 

Der vil være forskel på omfang og fremgangs måde mv. afhængig af arbejdssted, ansæt-

telsesområde og opgave varetagelse. 

 

Dette notat skal ses som en generel ”huskeliste”, som den enkelte leder bør gennemgå 

ved ansættelsen af en ny medarbejder og sørge for, at der følges op på de relevante 

punkter. 

 

1. Kontakt til medarbejder  

A. Introduktionsprogram: Lederen kan med fordel lave et introduktionspro-

gram, som sendes til den nye medarbejder inden tiltræden. Dette giver et 

trygt og professionelt indtryk af kommunen. Programmet beskriver hvordan 

de første par arbejdsdage er planlagt, samt hvornår den ansatte skal på de 

forskellige introduktionsforløb og kurser. 

 

B. Opfølgning på medarbejderen den første tid: De tre første måneder er 

prøvetid og det er vigtigt at følge op på ansættelsen og afstemme de gen-

sidige forventninger mellem lederne og den nye medarbejder. Lederen sik-

re denne opfølgning ved at booke et par møder efter henholdsvis 3 uger og 

knapt 2 måneder. Derved kan der om nødvendigt ageres i forhold til prøve-

tiden. Disse møder bør fremgå af introprogrammet. 

 

2. Praktiske forhold  

A. Fleksbrik/nøgler: Ved ansættelse på Rådhuset skal lederen kontakte vag-

ten, der skaffer en fleksbrik til den nye medarbejder. Ved ansættelsen af en 

medarbejder udenfor rådhuset, skal lederen anskaffe nøgler til arbejdsste-

det. Begge dele sker ved at sende en mail til vagten.  

 

B. IT udstyr: Hvis der ikke er brugbart IT udstyr fra en tidligere medarbejder 

skal lederen bestille nyt udstyr. Dette sker ved at sende en mail til IT-

Helpdesk, hvoraf det fremgår hvilket udstyr der ønskes. Bestilling af udstyr 

sker for den bestillende afdelings regning. Ved spørgsmål til bestilling af 
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udstyr, kan lederen kontakte Lone Javelin i IT-afdelingen under Fællesfor-

valtningen. 

 

C. Kontorudstyr: Hvis der skal etableres en arbejdsplads med bord, stol, 

navneskilt til døren mv. bestilles hos Raza Naz i Indkøbsafdelingen under 

Miljø og Teknik forvaltningen: raza.naz@albertslund. Bestilling af kontorud-

styr sker for den bestillende afdelings regning. 

 

D. Introduktion: Lederen tilmelder den nye medarbejder kommunens Intro-

duktionskursus for nyansatte via kursusweb på kommunens intranet. 

 

E. Øvrigt IT: Hvis medarbejderen skal have en elektronisk håndholdt kalen-

der, bærbar pc eller USB stik, skal lederen bestille det hos IT- helpdesk i 

IT- afdelingen under Fællesforvaltningen. Hvis der skal bestilles ADSL-linie 

til hjemmearbejdsplads skal bestillingen gå igennem afdelingens IT- koor-

dinator eller kontaktperson. I afdelinger omfattet af KommuneNetLight er 

det institutionslederen der kontakter IT- afdelingen. Bestilling af udstyr sker 

for den bestillende afdelings regning. 

 

3. Oprettelsen af ny lønmodtager 

A. LPA portalen: Lederen opretter den nye medarbejder i LPA portalen. Det 

skal ske i god tid før tiltræden, således at KMD kan nå at lave et ansættel-

sesbrev til den nye medarbejder og fremsende det, inden vedkommende 

tiltræder stillingen. KMD skal have 4 hverdage til opgaven dertil kommer 

forsendelses tiden. Hvis der opstår problemer kan lederen kontakte lønko-

ordinator Peter Bjørnholt i Juridisk Afdeling under Fællesforvaltningen. 

 

B. Acadre: Lederen opretter en ansættelsessag i Acadre ved ansættelsen. I 

denne lægges kopi af ansøgning og evt. uddannelsesbevis mv. samt lø-

bende korrespondance mellem kommunen og medarbejderen. Yderligere 

information om oprettelse af ansættelsessager kan findes i RAB’en der er 

en vejledning. RAB’en findes under Acadre på kommunens intranet  

 

4. Telefoni  

A. Telefonnummer: Lederen kontakter den lokale IT- superbruger med hen-

blik på at oprette eller overføre et telefonnummer til den nyansatte. Den lo-

kale IT- superbruger tage herefter kontakt til IT- afdelingen. Den fysiske 

etablering af telefonlinje kan i udgangspunktet kun ske om onsdagen. IT 

skal derfor have besked i god tid før den onsdag, hvor ændringen skal fore-

tages. Ekstraordinært og ved betaling af ekspresgebyr og timeløn, kan tele-

fonoperatør tilkaldes på andre dage end onsdage. Disse udgifter betales af 

afdelingen. 

 

B. Ringegrupper: Lederen kontakter afdelingens IT- superbruger for at få 

den ansatte placeret i en ringegruppe med sine kolleger. 

 

C. Telefonsystemet: Lederen sikrer, at den ansatte introduceres til telefon-

svarersystemet og indtaler en besked på sin telefonsvarer. Dette kan ske 

med hjælp fra en kollega eller ved hjælp af vejledningen på intranettet, på 

IT- afdelingens supportportal på kommunens intranet. 

 

mailto:raza.naz@albertslund
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D. Mobiltelefon: Såfremt medarbejderen skal have en tjeneste mobiltelefon, 

skal lederen bestille denne hos IT- helpdesk. Det sker ved at sende en mail 

til IT- helpdesk. Bestilling af udstyr sker for den bestillende afdelings reg-

ning. 

 

5. Brugeradgang til IT systemerne: 

A. IT generelt: Lederen sikrer, at den ansatte registreres som bruger af IT- 

systemet (officepakken) og får en mailadresse mv. Det sker ved at kontak-

te afdelingens IT- superbruger, der søger for at IT- afdelingen opretter 

medarbejderen som bruger. I afdelinger omfattet af KommuneNetLight er 

det institutionslederen der kontakter IT- afdelingen. NB: Det tager 10 hver-

dage fra IT- afdelingen har fået besked, til at medarbejderen er oprettet 

som bruger. Oprettelsen skal være på plads før den ansatte kan oprettes i 

Acadre. 

 

B. Obligatorisk IT- kursus: Lederen sørger for, at den nye medarbejder til-

meldes det obligatoriske IT kursus. Afholdelse og tider kan ses på IT- afde-

lingens supportportal på kommunens intranet. 

 

C. Acadre: Lederen kontakter forvaltningens Acadreadministrator, når den 

nye medarbejder har fået en mailadresse. Derefter opretter Acadreadmini-

stratoren den ansatte som bruger i Acadre, og tilmelder vedkommende et 

Acadre kursus. 

 

D. Printerne - Follow you: Den nye medarbejder skal oprette sig i Follow you 

systemet, så vedkommende kan printe ud. Det gøres på baggrund af vej-

ledningen under IT- afdelingens supportportal på kommunens intranet. 

 

E. LPA portalen: Dersom medarbejderen skal kunne indberette i LPA- porta-

len, kontakter lederen den lokale IT- superbruger med henblik på at få et 

KMD login. Når medarbejderen har fået et KMD-login (cixxxxx), sender le-

deren en mail til Peter Bjørnholt med henblik på at tildele medarbejderen 

adgang til at indberette i LPA- portalen. I mailen skal følgende oplysninger 

fremgå: medarbejders fulde navn og CPR-nr., KMD-login, mailadresse og 

hvilken enhed medarbejderen skal kunne indberette for (det kan eksempel-

vis være en afdeling/institution eller en forvaltning). 

 

F. Adgang til at redigering af intranettet (Sitecore): Hvis den nye medar-

bejder skal kunne redigerer i intranettet, skal Henrik Andersen i Fællesfor-

valtningen kontaktes, med henblik på at få adgang til Sitecore. 

 

G. Specialsystemer: Hvis den ansatte skal have adgang til yderligere pro-

grammer, der er tillæg til den almindelige Officepakke, skal anmodning 

herom komme fra afdelingens IT-koordinator eller IT-kontaktperson. I afde-

linger omfattet af KommuneNetLight er det institutionslederen der kontakter 

IT- afdelingen. Hvis den ansatte skal have adgang til KMD systemer (fx 

økonomisystem, fraværssystem, webbetaling mv.), skal lederen bede den 

sikkerhedsansvarlige om at udfylde blanketten, der findes under IT- afde-

lingens supportportal på kommunens intranet. 

 

 

 

file://Fil-03/sitecore/content/Intra/Digitalisering%20og%20IT/Organisation/it-roller/IT-kontaktperson.aspx
file://Fil-03/sitecore/content/Intra/Digitalisering%20og%20IT/Organisation/it-roller/IT-kontaktperson.aspx
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6. Intranettet: 

A. Oprettelse i find medarbejder: Den nye medarbejder oprettes automatisk 

under ”find medarbejder”, det gøres af IT- afdelingen, i forbindelse med at 

medarbejderen oprettes som bruger. 

 


