
EG SD Fremmødeprofiler -
et effektivt budgetterings-
og stimuleringsværktøj
Mere velfærd for pengene

Udgifter til personale vejer tungt i de fleste budgetter. Derfor er det en vigtig 
ledelsesopgave at have styr på personaleomkostninger og den daglige disponering 
og planlægning af ressourcerne.

Med EG SD Fremmødeprofiler kan du regne på, præcist hvor meget personale du kan 
disponere over ud fra den overordnede rammesætning, når der er taget højde for 
blandt andet sygdom, ferie, uddannelse og særydelser. 

EG SD Fremmødeprofiler hjælper dig altså med at skabe de budgetmæssige rammer 
og skaber overblik over, hvad du har budget til, og hvordan du konkret kan disponere 
over medarbejderstaben.

Sådan udarbejder du en fremmødeprofil:

På baggrund af den overordnede rammesætning udarbejdes der en fremmødeprofil.

Fremmødeprofilen består af 1 eller flere ugeprofiler, der beskriver antallet af 
medarbejdere der møder i afdelingen og hvornår. Fremmødet fordeles på de 
forskellige tjenestetyper (normaltjeneste, rådigheds- og aftenvagter mv.). Til hver 
stilling er der knyttet en særydelsesmodel. Modellen angiver, hvorvidt en given 
særydelse skal beregnes som normering eller kontant og med hvilken andel.

Dine fordele med 
Fremmødeprofiler:

• Med afsæt i fremmødet kan du 
beregne normtid og 
særydelser ud fra gældende 
arbejdstidsaftaler

• Du kan beregne fravær ud fra 
dine opsætninger

• Normtiden kan du omsætte til 
særydelser og fraværet til 
kroner og stillinger

• Du kan følge med i, hvordan 
forbruget af timer ligger uge 
for uge hen over året

• Du kan specificere forbruget 
for hver stilling



På grundlag af de enkelte ugeprofiler, kompensation for fravær og 
særydelsesmodellerne, dannes der et beregningsresultat. Resultatet er opgjort i 
et stillings- og lønforbrug. Resultat kan herefter holdes op mod budgettet.

Data hentes automatisk fra lønsystemet

Tidligere blev lønbudgetter lagt ud fra lokalt udviklede værktøjer, som krævede 
en del manuel opdatering.

EG SD Fremmødeprofiler hænger sammen med lønsystemet og tager derfor 
automatisk udgangspunkt i de forhold, der gælder for netop dit område.

Tjek på budgettet på kryds og tværs

EG SD Fremmødeprofiler kan beregne totalbudgettet og et stillingsbudget for et 
område – og du kan beregne, om afsnittet overordnet overholder 
budgetrammen. 

Du kan også anvende EG SD Fremmødeprofiler som et simuleringsværktøj, når 
du ønsker at beregne forskellige omkostningsscenarier.

Tæt samspil med overenskomst og stillingskoder

EG SD Fremmødeprofiler tager udgangspunkt i de gældende overenskomster, 
områdets forhåndsaftaler og gennemsnitlige satser til fast løn og særydelser. 
Desuden anvender modulet oplysninger fra stillingskodekartoteket og fra EG SD 
Organisationsstruktur.

Kontakt EG Silkeborg Data på tlf.: 
7013 2211 eller kontakt@eg.dk

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle 
deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på 
baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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