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1.1 Brugerprofiler og brugerroller 

Med implementeringen af det nye økonomisystem i Københavns Kommune, lægges der op til en 
single sign-on brugeroplevelse med rollebaseret indgang. Det forventes, at det nye System 
understøtter brugeradministration på brugerindgange, roller og rettigheder.  
 
Når en medarbejder ansættes i Københavns Kommune og skal have adgang til Systemet, er det 
kommunens forventning, at brugeren tildeles en profil og en eller flere brugerroller. Ud fra 
brugerprofilen og rolle skal det kunne afledes, hvilken funktionalitet og adgangsrettigheder 
brugeren har i økonomisystemet, således at dette afspejler brugerens ansvar og arbejdsopgaver.  
 
Københavns Kommune har udarbejdet 8 personas som er en personificering af målgruppen for det 
nye økonomisystem og dermed en skitsering af de brugerprofiler der kan forventes. Derudover er 
der udarbejdet et bud på 23 (hoved-) brugerroller i det nye system 
 
Kommunen er åben overfor Leverandørens bud på (standard-) brugerprofiler og brugerroller i den 
tilbudte løsning. I afklaringsfasen forventes det at få klarlagt hvor mange og hvilke brugerprofiler 
og brugerroller, der skal arbejdes med og opsættes i den valgte løsning. 
 
Uanset dette stilles de udarbejdede Personas og brugeroller, til rådighed for Leverandørens 
planlægning af kommunikation, slutbrugerinddragelse og uddannelse – og dermed udarbejdelsen 
af Løsningsbeskrivelse. Derfor beskrives først Personas og derefter Brugeroller nedenfor. 
 

1.1.1 Brugerprofiler - Personas 

Det er som anført Kundens forventning, at der i afklaringsfasen skal defineres en række 
brugerprofiler. Som forarbejde til dette har Københavns Kommune udarbejdet en række Personas, 
som repræsenterer den brede gruppe af medarbejdere, der højst sandsynligt vil komme til benytte 
det nye system i kommunen. De 8 Personas er:  
 

1) Politikeren/Direktøren  

2) Økonomi- og indkøbschefen 

3) Den central økonomimedarbejderen 

4) KS Økonomimedarbejderen 

5) Institutionsleder 

6) Projektlederen 

7) Specialisten 

8) Skolelæreren 

Medarbejdernes behov og viden om økonomisystemet er meget varierede, og de vil derfor have et 
varieret uddannelsesbehov. Nedenfor fremgår den fulde beskrivelse af hver Personas. 
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1. Politikeren Emil   

 

Er politiker i Københavns 
Kommune og har brug for nem 

adgang til informationer om 

eksempelvis økonomisk status 
på udvalgs- og 

forvaltningsniveau eller på et 

særligt serviceområde. Han kan 
også få brug for aggregerede 

debitor- eller kreditordata, 

samlet forbrug på løn 

sammenkoblet med budget og 

aktivitet og lignende. Behovet 

vil afhænge af hans politiske 
fokus. Et tilsvarende behov har 

medlemmerne af kommunens 

direktion. De vil dog også dele 
behov med økonomichefen 

Ole. 

 
 

Antal: 55 politikere og ca. 21- 

28 direktører. 

Person/opgave/ansvar: 

 Emil er politiker i Københavns Kommune og medlem af 

Økonomiudvalget (ØU). Tidligere var han medlem af 
Teknik-og Miljøudvalget (TMU). Emil er sammen med 

resten af ØU-medlemmerne ansvarlig for, at de økonomiske 

rammer bliver overholdt, og at politiske beslutninger 
udmøntes så fornuftigt som muligt. Han og resten af ØU-

udvalget har også interesse i, at administrationen løbende 

kan effektiviseres, så borgerne får mest mulig service for 
pengene. 

 

Kendskab til økonomi og systemer: Emil har en 

overordnet forståelse for økonomi. Han kender til styring 

inden for budgetrammer og er bekendt med de regler, 

kommunen er underlagt. Emils kendskab til teknologi er 
begrænset. Han er skrap med sin smartphone og tablet men 

har ikke synderlig indsigt i de systemer, forvaltningen 

anvender. Han behøver og er vant til at forholde sig til store 
mængder information. Derfor savner han ofte en mere 

overskuelig og nem adgang til de informationer, han skal 

bruge.  
 

Brug af systemet og informationsbehov: Emil logger ikke 

selv på systemerne. Han anvender mail og rapporter, som 
han kan åbne fra sin tablet. Emil har visse data, som han ser 

direkte fra en browser, og som han selv har defineret. Når 

data ikke kan vises i prædefinerede tabeller, får han dem 
sendt på mail i pdf-format.  

Emils informationsbehov knytter sig til sager med politisk 

bevågenhed. Når han modtager data, har de typisk været 
længe undervejs og forbi mange skriveborde, og de er ofte 

sat forskelligt op fra gang til gang.  

 
Enkelthed contra funktionalitet: Emil vil gerne have at 

det skal være nemt og hurtigt at finde relevante oplysninger. 

Ved at åbne en browser på sin computer skal han have 
adgang til de økonomirapporter, som han har behov for i sit 

daglige arbejde. Rapporterne skal være umiddelbart 

tilgængelige og gøre det let for ham at diskutere strategiske 
spørgsmål. Der må ikke være mere information end 

nødvendigt, da Emils vigtigste behov er overblik.  

 

 
2. Økonomichefen Ole  

Økonomi- eller regnskabschef 

med budgetansvar og 
personaleledelse af 

medarbejdere, der arbejder med 

økonomi. Har ofte 
specialistfunktioner inden for 

økonomi, herunder indkøb. Den 

uddannelsesmæssige baggrund 
er typisk AC inden for økonomi 

eller lignende.  

 
 

 

Antal i KK:  

Ca. 25 medarbejdere  

 

 

 

Person/opgave/ansvar:  

Ole er økonomichef med ansvar for det overordnede 

budget, regnskab og indkøb i en forvaltning. Han er 39 år 
og har været chef i de sidste fem år. Han har et stort 

kendskab til udfordringer og kompleksiteten ved at arbejde 

i en stor kommune som København, da han har været ansat 
i kommunen, siden han studerede. Det er Oles opgave at 

sikre, at direktion og politikere føler sig tilpas informerede, 

samt at der er styr på økonomi og indkøb. I det daglige 
sikrer Ole, at medarbejderne i hans økonomienhed og 

tilknyttede decentrale medarbejdere udarbejder enhedens 

leverancer i en ordentlig kvalitet og inden for aftalte 
tidsfrister.  

 

Kendskab til økonomi og systemer: Ole har et bredt 
kendskab til de overordnede økonomiske retningslinjer i 

KK i forhold til budgetprocesser, indkøbsaftaler og 

regnskabsregler. Han har en overordnet forståelse for 
økonomien i de enkelte enheder og har kendskab til de 

regler, som kommunen er underlagt.  

Han har også et overordnet kendskab til økonomi og 
økonomisystemer. Det er nok for Ole, da hans 

medarbejdere er super dygtige til at indberette og hive data 

ud af økonomisystemerne. Ole kontakter en medarbejder, 
når han har brug for information eller dataudtræk.  

 

Enkelthed contra funktionalitet: Ole behøver hurtigt 
overblik. Derfor skal det være let og hurtigt at finde de 

relevante oplysninger. Under et møde skal Ole kunne åbne 

en browser på sin computer eller tablet og få adgang til de 
økonomirapporter og indkøbsaftaler, der er relevante i hans 

daglige arbejde. Ole har et stort fokus på BI-rapportering, 

og kan godt selv finde på at konstruere egne rapporter i BI. 
Han skal også kunne følge projekterne i sin enhed.  

Dokumenterne skal være umiddelbart tilgængelige og 

udformet, så det er let for ham at svare på overordnede 
spørgsmål. Ole vil gerne have relevant information, også 

ofte detaljeret til eget brug. 
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3. AC- medarbejder/ 
controller Farah  

AC-medarbejder med 
daglige økonomi-

driftsopgaver centralt i 

forvaltningen, i 
myndighedscentre og i 

andre centrale enheder 

med ansvar for fx mange 
institutioner. Har typisk 

controller, forvaltnings-, 

økonomi-, regnskabs- 

og/eller 

budgetkompetencer. Kan 

også være jurist eller have 
en offentlig 

forvaltningsuddannelse. 

Har meget ofte kolleger 
med samme type opgaver, 

som hun i dagligdagen kan 

sparre med. 
 

 

 
 

 

Antal i KK: 

 

Ca. 200-300  

 
 

Person/opgave/ansvar:  
Farah arbejder i en større økonomiafdeling i en centralforvaltning i KK. 

Hun er 32 år og har været ansat i de 4½ år, der er gået, siden hun blev 

færdig med sin uddannelse som økonom. Farah arbejder både med 
budgetprocesser og regnskabsaflæggelsen. Derudover arbejder hun ad 

hoc med analyser til direktionen og servicerer og kontrollerer de 

decentrale enheder. Hun sikrer, at de overordnede retningslinjer bliver 
fulgt, og at de decentrale enheder indrapporterer de informationer, som 

er nødvendige for at følge op på hvert område.   Farah vedligeholder 

også indkøbsaftaler, priser og andre centrale funktioner inden for 
indkøb. Hun bidrager desuden til, at indkøbsaftalerne bliver håndteret 

og formidlet videre til de medarbejdere centralt og decentralt, der står 

for de daglige indkøb. Det hænder, at Farah hjælper indkøbere i 

forvaltningens institutioner og sørger for, at de er opdateret på 

udviklingen på indkøbsområdet.  

Hun og hendes kolleger sikrer også såkaldt compliance - at regler, love 
og etiske kodeks bliver overholdt i forhold til de mange stamdata, der 

lægges i systemet om virksomheder og borgere mv. De overordnede 

mål for arbejdet aftaler Farah med sin chef, Ole. Det er ofte op til hende 
selv, hvordan hun konkret tilrettelægger og udfører sine opgaver. 

Farah har mange kolleger omkring sig, som hun samarbejder og sparrer 

med efter behov. 
 

 
Kendskab til økonomi og systemer: Farah har et bredt og fagligt 

funderet kendskab til økonomi og økonomistyring men har ikke 

detailkendskab til økonomien i forvaltningen. Hendes fokus er de 

overordnede rammer for økonomien. Farah anvender konstant de 

systemer, hun skal bruge for at løse sine daglige opgaver og er fortrolig 

med de fleste funktioner og benytter dem uden hjælp.  
Hun åbner både økonomi- og fagsystemer, når hun møder om 

morgenen, og hun lukker dem først, når arbejdsdagen slutter. Hun har 

behov for mange data og informationer for at udføre sine normale 
driftsopgaver og for at kunne besvare den byge af forskellige 

spørgsmål, hun bliver stillet af sin chef, direktion, politikere og i sager, 

hvor borgere og journalister får aktindsigt. Når et system driller Farah, 
kan en kollega ofte hjælpe hende.  

 

 

Enkelthed contra funktionalitet: Farah behøver brugervenlige og 

intuitive systemer, ellers tyer hun til excel-ark og pivot-tabeller. Den 

løsning vælger hun i forbindelse med de fleste opgaver, fordi hun finder 

systemerne mangelfulde. Det vigtigste for Farah er, at hun har adgang 

til alle informationer, som kan være relevante i forbindelse med 

arbejdet. Hun vil hellere have for mange informationer end for få. Farah 
drømmer om et brugervenligt og intuitivt indkøbssystem. Kun få 

medarbejdere kan nemlig betjene det aktuelle system, så en stor del af 

Farahs arbejdstid går med at hjælpe andre medarbejdere med at købe 
ind i systemet, idet KS kun bistår i begrænset omfang på 

indkøbsområdet. 

 

 

4. Økonomimedarbejderen i 

Koncernservice Veronika 

Økonomimedarbejder med daglige 

økonomi- og driftsopgaver i 
decentrale enheder og i 

Koncernservice (KS). Økonomi-, 

regnskabs- og budgetprofil, 
controller. Kan oprette stamdata 

indenfor kreditor og debitorer.  

Er typisk kommunalt uddannet eller 
har en tilsvarende kort eller 

mellemlang uddannelse med vægt 

på regnskab og økonomi. Ofte 

medlem af HK. Har fået opdateret 

sine kompetencer, når der er indført 

nye systemer og måder at gøre 
tingene på i kommunen. Har typisk 

mange kolleger i KS med 

tilsvarende opgaver. Dem kan hun 
sparre med i dagligdagen, men hun 

kan også arbejde alene med 

opgaverne, eksempelvis på en skole.   
 

 
 

Antal i KK:  

200-300 medarbejdere  

 

 

Person/opgave/ansvar:  
Veronika er økonomimedarbejder i KS, 41 år og har 

arbejdet i kommunen i 23 år. Hun er kontoruddannet i 

kommunen, hvor hun også var elev i sin tid.  Hun har 
tidligere arbejdet som økonomimedarbejder i et 

lokalområdecenter, hvor hun løste regnskabsopgaver 

for kommunens plejehjem. Da administrative opgaver 
blev samlet i Koncernservice, blev Veronika bedt om at 

flytte med.  

Nu har hun fået flere kolleger, der sidder med 
tilsvarende opgaver, og hun er blevet klar over, at hun 

har meget erfaring og ofte kan hjælpe sine kolleger 

med deres opgaver. Hendes chef er opmærksom på 

Veronikas kompetencer, og matcher hende ofte med 

nye kolleger, så hun kan oplære dem i de systemer, hun 

kender og dele ud af sit store kendskab til 
plejehjemsområdet. 

 

Kendskab til økonomi og systemer: Veronika er 
toprutineret bruger af de systemer, hun arbejder i. Når 

hun møder om morgenen logger hun ind i systemerne, 

før hun hænger overtøjet fra sig, så systemerne er klar 
til brug, når hun skal i gang med arbejdet. Hun kan 

eksempelvis kontere korrekt med og uden moms på 
kontoplanen. Debitor- og kreditorstyring er hendes 

speciale.  

Hun har en fin forståelse for de systemer, hun bruger i 

dagligdagen, og hun kan benytte de fleste funktioner 

uden hjælp. Er Veronika udfordret af systemernes 

manglende funktionalitet eller brugervenlighed, 
forsøger hun selv at finde en løsning, eller hun spørger 

en af sine kolleger.  

Hun bruger ofte excel-ark til at skabe det overblik, som 
hun savner i systemerne. Hun skal bruge mange 

informationer for at udføre sine driftsopgaver og for at 

svare på de mangeartede forskellige spørgsmål, som 
hun får fra medarbejdere og ledelse både decentralt og 

centralt. 

 
Enkelthed contra funktionalitet Til de helt særlige 

opgaver som Veronika sidder med, tyer hun ofte til 

excel, hvor hun har udarbejdet nogle uundværlige 

skemaer, der giver hende det nødvendige overblik. Det 

er vigtigt for Veronika, at hun har adgang til alle 

informationer, som kan være relevante i forbindelse 
med arbejdet. Hun vil gerne have adgang til store dele 

af systemerne.  
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5. Den decentrale leder med 

budgetansvar Frederik  

 
Den faglige leder, som arbejder 

decentralt og typisk har en faglig 

baggrund som pædagog, lærer, 
socialrådgiver eller en længere 

uddannelse inden for et område. 

Den faglige leder kan eksempelvis 
arbejde som klyngeleder, 

plejehjemsleder eller lede en 

anden type institution, hvor han 

har personaleledelse og 

budgetansvar.  Det kan også være 

en ikke økonomifaglig kontorchef 
i centralforvaltningen, leder af et 

centerfællesskab eller et 

myndighedscenter.   
Har måske med en medarbejder 

som Veronika til at understøtte 

budgetopfølgning og styringen af 
driftsbudgettet. Kan også være en 

leder med budgetansvar, der må 
klare opgaverne uden økonomisk 

støttefunktion/medarbejder. 

 
 

 

Antal i KK: 

Ca. 700 medarbejdere  

 

 

Person/opgave/ansvar:  

Frederik er institutionsleder på 11. år. Han er 48 år, 

oprindeligt uddannet pædagog og har siden taget en 
længere lederuddannelse. Udsatte grupper har været hans 

arbejdsfelt, lige siden pædagoguddannelsen. Frederik er 

meget optaget af, at institutionen - eller klyngen af 
institutioner - holder sit budget. Det er forudsætningen 

for, at han kan sikre den daglige drift, herunder at 

institutionen leverer et fagligt godt tilbud, at der er fokus 
på personaleledelse, et godt arbejdsmiljø og 

afrapportering til og dialog med institutionens 

centerleder og centralforvaltning.        

 

 

Kendskab til økonomi og systemer: Frederik har i hele 
sin karriere beskæftiget sig indgående med udviklingen 

inden for pædagogik og behandlingsformer. Han har 

mange varierede opgaver, og selvom han har et ret 
begrænset kendskab til kommunens økonomisystemer, 

har han lært sig det mest nødvendige for at kunne leve op 

til sit ledelsesansvar for budgettet og økonomistyringen. 
I hverdagen bliver Frederik understøttet af en 

deltidsansat økonomimedarbejder, som blandt andet 
laver udkast til regnskabsprognoser.  

 

For at overholde sit budget skal Frederik i hverdagen 

kunne følge med i, hvordan udgifter og indtægter ændrer 

sig. Til det formål behøver han standardrapporter. Han 

skal også vide, hvordan institutionens væsentligste 
omkostninger udvikler sig, eksempelvis sygefravær og 

belægningsprocenter. Desuden har Frederik brug for data 

fra en række fagsystemer om den faglige målopfyldelse. 
Frederik henter sin styringsinformation fra mange 

systemer. Nogle af informationerne skaffer Frederiks 

deltidsansatte økonomimedarbejder.    
 

Enkelthed contra funktionalitet: Frederik har i høj 

grad brug for at blive understøttet med systemer og 
standardrapporter, der hurtigt og enkelt giver ham den 

information, han skal styre efter. Avanceret 

funktionalitet er ikke hans behov. Informationerne skal 

være overskuelige og let tilgængelige. Hellere færre 

informationer end mange, der ikke er vedkommende.  

 
 

 
6.  Projektlederen Signe 

 

Projektleder med større 
budgetter i fx TMF, Kejd, KS 

mv. Arbejder i 

centralforvaltningen. 
Den uddannelsesmæssige 

baggrund er typisk en 

mellemlang eller lang 
uddannelse fx inden for 

planlægning eller som arkitekt 

eller ingeniør. 
 

 

 

 

 

Antal i KK: 

 

Ca. 500 medarbejdere  

 

 

Person/opgave/ansvar:  

Signe har arbejdet i Københavns Kommune som 

projektleder i fire år med både store og små projekter. Hun 
er 36 år og har stor erfaring med at styre større projekter. 

Hun brænder for sit område og vil gerne have et totalt 

overblik over sine projekter. Hun har en meget varieret 
projektportefølje, hvor hun skal håndtere og styre projekter 

med forskellige budgetrammer, ressourcer, eksterne 

leverandører mv.  
Projekterne udføres af eksterne entreprenører eller 

leverandører, som Signe tildeler ansvaret for udførelsen af 

det endelige produkt. Det er ofte en udfordring for Signe, at 
de eksterne aktører ikke har adgang til kommunens system. 

Hun kan derfor ikke styre på deres leverancer, deadlines 

mv.  
Det er Signes ansvar at sikre løbende styring, opfølgning 

og afrapportering af projekterne på tid, økonomi, processer, 

ressourcer og risici. Det skal sikre, at deadlines og økonomi 
bliver overholdt.  

 

Kendskab til økonomi og systemer: Som projektleder er 
Signe stærk på processer og værktøjer, men hun mangler til 

tider dybere indsigt i systemernes funktionalitet, 

vurderinger af risici og økonomi. Hun sætter sig gerne ind i 
systemernes funktionalitet, hvis det er relevant for hendes 

projektstyring. Derfor kender hun visse funktioner i 
systemerne rigtig godt. 

Alligevel vil Signe foretrække, at systemerne generelt er 

lette at gå til, uanset om hun skal bruge dem til budget- og 
regnskabstekniske opgaver eller til projektplanlægning. 

Navigationen i systemerne skal være overskuelige og 

intuitiv, så Signe kan koncentrere sig om projektets 
indhold. Men hun tager gerne et kursus for at blive bedre til 

at bruge systemerne, så hun fortsat selv kan styre på 

projekternes fremdrift i alle led. Det er vigtigt for hende at 
være selvhjulpen, men hun kan søge hjælp hos 

projektlederkolleger i enheden med tilsvarende 

udfordringer.  
Signe skal ind i systemet og håndtere fakturaer, og det er 

også vigtigt, at hun kan afslutte sine projekter i systemet. 

Hun har et vigtigt samarbejde med både 
regnskabsafdelingen og økonomiafdeling omkring 

projektøkonomien, der kan være temmelig kompleks at 

håndtere, når hun har mange leverandører i længere 
perioder.  

 

Enkelthed contra funktionalitet: Brugervenlighed i 
systemerne og vejledning i brug af funktionerne har høj 

prioritet for Signe, da systemerne skal understøtte hendes 

ansvar for at styre projekterne i alle led. Jo mere 
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standardiserede forudsætningerne er, desto nemmere er 

systemet at bruge, men hvis brugervenligheden begrænser 

funktionaliteten, vægter Signe funktionalitet højst. ¨ 

 

 

 

7. Specialisten Hannah  

 

Oplært specialist i diverse it-

systemers indhold og i stand til at 
hjælpe andre medarbejdere med 

at finde og trække data ud af 

systemerne.  
Arbejdsopgaven kan være dels 

betjening af andre medarbejdere, 

dels at vedligeholde systemerne 
og indholdet i systemerne, som 

fx e-doc, vagtplanssystemer, 

KØR, Rubin, Debitorsystemet, 
KMD-sag og indkøbssystemet. 

Uddannelsesbaggrunden er 

alsidig og ikke afgørende. Den 
vigtige kompetence er 

specialiseringen i de systemer, 

som kommunen benytter. Kan 
eksempelvis være 

kontoplanekspert og BI-ekspert. 
 

 

Antal i KK: 

 

Ca. 25 medarbejdere  

 
 

 

Person/opgave/ansvar:  
Hannah er 52 år og har arbejdet i en forvaltning i ti år med 

jobbetegnelsen specialist. Forinden fungerede hun som 

alt–mulig-kvinde i et lokalt bydelsråd, hvor hun 
behændigt håndterede excel-databaser og økonomi.  

Hendes tekniske forståelse er i top, og hun har ofte dialog 

med teknikere om nye løsninger. Hun er dybt inde i 
enkeltdele af økonomisystemet og bliver derfor betegnet 

som specialist. Der er kun få med hendes kompetencer i 

forvaltningen.  
Hannah opretter informationer i økonomisystemet, som 

mange mennesker i kommunen er helt afhængige af. Hun 

sætter økonomisystemet op med skabeloner. Ved 
organisationsændringer er Hannah ofte involveret, og det 

er hende, der ændrer kontoplan og organisationsnumre 

mv.  
 Hannah sikrer også, at indlæsning af indkøbskataloger 

synkroniseres uden fejl.  

 
Kendskab til økonomi og systemer: 

Hannah ved ret meget om økonomi og ser især 
økonomisystemet som redskab til at oprette  stamdata, for 

det er hendes primære arbejdsopgave. Økonomisystemet 

er et uundværligt redskab hver eneste dag.  
Hun vil gerne orienteres om systemændringer, også gerne 

de tekniske informationer. 

 
 

Enkelthed contra funktionalitet: 

Hannah vil gerne have et brugervenligt system, hvor hun 
nemt opretter nye data. At systemet er enkelt at navigere i 

er dog ikke afgørende, da hun arbejder i systemet hele 

tiden. De dele af det, hun bruger, kender hun som sin egen 
bukselomme. Vigtigere for hende er oplæring og rutine i 

at bruge systemet. Den del skal hun nok komme efter, og 

hun er indstillet på at tage relevante kurser.   
Det har også prioritet for Hannah, at det er overskueligt, 

hvordan hun vedligeholder økonomisystemet, for det gør 

hun ofte. 
Vigtigst for Hannah er at have adgang til alle data, hun 

skal bruge, og at hun kan lægge alle de data ind, som 

andre efterspørger. Hannah hjælper også, når der opstår 
tekniske fejl i indkøbssystemet. 

 

 

 

 

8. Folkeskolelæreren 

Andreas  

 

Skolelærere og pædagoger, der 

har små og store indkøb i 

dagligdagen og som ikke er i 
berøring med 

økonomisystemet i øvrigt. De 

konterer som oftest ikke deres 
udlæg.  

 

Kan også være en medarbejder 
med en bred opgaveportefølje 

– en aktivitetsansvarlig - der 

har lidt berøring med it-
systemer, men kun engang 

imellem bruger 

økonomisystemet.. 
 

Pædagoger og lærere er som 

oftest ikke direkte bruger af 
økonomisystemet men er 

afhængige af det, når de har 
udlæg.  

 

 
Kan være AC-generalist eller 

projektleder med mindre 

budgetter. Medarbejderen kan 
være placeret både centralt og 

decentralt i alle typer enheder i 

KK.  De har fælles interesse i 
et brugervenligt og intuitivt 

system, de ikke skal på kursus 

for at kunne bruge. 
 

Person/opgave/ansvar:  
Andreas er klasselærer for 6.Y  på Toftegårdsskolen og er 

håndarbejdslærer for flere klasser på skolen. Han er 43 år og har været 

lærer i mange år. Andreas foretager jævnligt småindkøb i forbindelse 
med sin undervisning og har derfor et kontokort, som han kan købe ind 

på.  

Kontokortet er en dyr og besværlig men nødvendig løsning, for 
Andreas vil ikke selv lægge ud for de mange småindkøb, og han mener 

ikke, at hans indkøbsbehov kan dækkes ved at bruge indkøbsportalen. 

Han har ikke adgang til portalen og tror, at den er svær at bruge, og at 
netop de ting han skal bruge ikke findes på portalen.  

Fleksibilitet er vigtig, når han står og mangler materialer til sin 

undervisning. Nogle gange skal han lige pludselig handle i Metro, når 

skolen er løbet tør for stof og tråd, eller købe buskort og 

adgangsbilletter. Da Andreas aldrig eller maximalt bruger 

økonomisystemet en gang hver tredje måned, har han svært ved at 
huske de numre, han skal indtaste og ofte må en kollega træde til. Hans 

lærerkollegaer er dog ikke til den store hjælp. De har også svært ved at 

bruge systemet og har ikke umiddelbart adgang til en maskine men må 
låne af administrationen, når der er en ledig maskine. Andreas må også 

låne en kode for at logge ind, da han ikke har egen kode til systemet.  

 
Andreas får en hel masser boner, når han handler. Dem stikker han i 

lommen og afleverer dem siden til sin kollega i skolens administration. 
Kollegaen i administrationen scanner og udkonterer boner fra Andreas 

og flere andre lærere. 

 

Kendskab til økonomi og systemer: 

Andreas’ kendskab til økonomi begrænser sig til almindelig sund 

fornuft, erfaring med privat netbank og en veludviklet sans for at gøre 
en god handel, når han køber ind til håndarbejds- og 

sløjdundervisningen. Nogle gange, hvis han er i rigtig god tid, kan han 

bestille via et EAN-nummer, men sådan er det ikke altid. Han har lidt 
dårlig samvittighed over at bebyrde sin kollega i administrationen med 

bonerne, men ser ikke andre muligheder, da han ikke har brugeradgang 

til systemet. 
 

Enkelthed contra funktionalitet: 

Andreas vil gerne købe ind på en nemmere måde, og det samme ønsker 
den kollega, der indscanner og udkonterer hans mange udlæg. Andreas 

ser gerne, at skolen giver eller låner ham en mobiltelefon en gang i 

mellem, så han kan betale indkøbene via mobilen. Den betalingsløsning 

findes, ved han, men af princip vil han ikke bruge sin egen mobil. Det 

kunne også godt være fint, hvis hans udgifter bare koblede automatisk 

til konteringssystemet via mobilen.  
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1.1.2 Brugerroller 

En tildelt brugerrolle afgør, hvilken funktionalitet og data en medarbejder har adgang til i systemet 
med hvilke rettigheder. En medarbejder (brugerprofil) kan tildeles flere brugerroller alt efter 
ansvar og arbejdsopgaver. Nedenfor er 23 relativt overordnede brugeroller beskrevet. De kan 
detaljeres i samarbejdet med Leverandøren i implementeringsfasen. Københavns Kommune er 
som allerede anført åben over for tilpasninger heraf til standard. 
 
Brugeradministrator 
Er en bruger i KS, der har ansvar for at vedligeholde og administrere brugere af økonomisystemet, 
herunder brugernes rettigheder i systemet.  
 
Systemudvikler 
Er en bruger i Koncern Service, der foretager udvikling og understøttelse af forretningsbehov i 
form af kodning af software i et udviklingsmiljø. Systemudvikleren skal kun i særlig tilfælde have 
adgang til produktionsmiljøet og det skal registreres, hvem der har ændret/konfigureret hvad i 
løsningen. Adgangen til produktionsmiljøet skal kunne tidsbegrænses. 
 
Systemvedligeholder  
Er en bruger i KS, der implementerer diverse systemopdateringer, herunder vedligehold af 
grænsesnit til snitfladesystemer, vedligehold af processer (finans, debitor, kreditor, projekt og 
integration). Står ligeledes for change-, contract-, og licence management. Systemvedligeholder 
har ansvaret for: 
 

• at data og forretningslogikker i de enkelte moduler er ensartet og kvalitetssikret  

• at kende integrationer og sikre coherence  

• at sikre integrationer til Systemet 

• at justere på de forskellige applikationer og parametre 

 
Teknisk administrator  
Er en bruger i Koncernservice på den daglige drift af systemet, herunder de daglige systemkørsler, 
hvor det skal sikres, at systemkørslerne er kørt korrekt, samt second level support. En teknisk 
administrator kan følge op på batch-kørsler, tabte sager, m.m.  
 
Stamdatavedligeholder  
Er en bruger, som skal have mulighed for at oprette, indlæse og vedligeholde stamdata på blandt 
andet debitor- og kreditorområdet, herunder mulighed for opsætning og validering af data. Der 
kan også være tale om opsætning og vedligeholdelse af kontoplanen (dimensionsplan) herunder 
opsætning af moms og bank. Medarbejderen skal – på differentierede niveauer - have adgang til 
at oprette data som art, sted, formål, kreditor, debitor, aftaler, priser og projektdata. Afhængig af 
typen af stamdata vil der være behov for at opdele rollen i fx vedligholdelse finans, debitor og 
kreditor, anlæg og projekt. 
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Supporter 
• Er en bruger, der leverer first level support til brugerne, Medarbejderen skal identificere problemet 

og afhjælpe med informationer eller videreformidle problemet til second level supporter/Teknisk 
administrator. Medarbejderen skal f.eks.: 

• supportere alle henvendelser fra interne brugere vedr. økonomiløsninger inkl. 
Selvbetjeningsløsninger med integration til Systemet. 

• supportere henvendelser fra borgere og leverandører vedr. betalinger. 

• rådgive, vejlede og videreformidle om spørgsmålene vedr. regnskabsområdet. 

 
IT sikkerhed/Revisor 
Brugeren skal have læseadgang til hele Systemet og særlige logs, bl.a. logning af registrerede 
sletninger, uautoriserede adgangsforsøg, ændringer i tildelte adgange og benyttelsesstatistik. 
 
Central budgetudmelder 
Er en tung bruger på budgetudmelding. Brugeren vil typisk sidde i en overordnet økonomifunktion 
i forvaltningerne og skal have adgang til at udforme budgetudmeldinger og andre versioner af 
budget. 
 
Direktør/chef/leder med begrænset systembehov   
Er en bruger, der ikke dagligt bruger Systemet og alene har behov for løbende at danne sig et 
overblik over udviklingen i økonomien for deres enhed, område eller hele kommunen via udtræk 
af rapporter. Via rapporterne skal brugeren endvidere kunne se detaljer og aftaler, som er 
relevante i relation til ledelsestilsyn, budgetprocesser, indkøbsaftaler og regnskabsregler. 
Brugeren har ikke brug for at kunne foretage ændringer med økonomisk effekt udover at kunne 
godkende regninger, kreditnotaer mv. 
 
Chef/leder med udvidet systembehov  
Er en bruger, som fx chefer/ledere/souschefer/afdelingsledere, der bruger Systemet dagligt. 
Brugeren står selv, helt eller delvist, for planlægningen af budget. Dette indbefatter dels 
planlægning af budget for egen enhed/område, men kan også indbefatte fordeling af budget 
(udmelding af budgetramme) på en række enheder (fx i et center eller en klynge). Brugeren 
indarbejder også manuelt disponeringer af forventet regnskab, vedligeholder vagtplan i lønmodul 
mv. og skal via rapporter kunne se detaljer og aftaler, som er relevante i relation til ledelsestilsyn, 
budgetprocesser, indkøbsaftaler og regnskabsregler. Endvidere skal brugeren have adgang til selv 
at definere rapporter og lave efterfølgende databehandling efter behov, og kunne foretage 
indkøb, betale/godkende regninger, kreditnotaer mv.   
 
Økonomimedarbejder  
Er en bruger, der varetager de daglige økonomiopgaver i en enhed. Brugeren skal kunne foretage 
budgetplanlægning for egen enhed/område, samt foretage fordeling af budget (udmelding af 
budgetramme) på en række enheder (fx i et center eller en klynge). Brugeren indarbejder også 
manuelt disponeringer af forventet regnskab, vedligeholder vagtplan i lønmodul mv. Brugeren 
foretager opfølgning på budget og forbrug og udarbejder forventet regnskab for 
enhed/center/klynge/område, herunder afvigelsesforklaringer og skal have adgang til diverse 
rapporter omkring økonomi. Brugeren skal selv kunne designe rapporter og foretage 
databehandling efter behov og står endvidere for ledelsestilsyn på bl.a. løn. 



 

Brugerroller   10-10-2014 
Version 1.0  Side 10 af 11 

 
Controller  
Er en bruger på økonomiopfølgning. Brugeren arbejder med opgaver om operativ og strategisk 
controlling og økonomistyring. Brugeren foretager ligeledes budget- og regnskabsopfølgning, 
herunder diverse afrapporteringer og vejledning/dialog, samt indgår i tværgående projekt- og 
analyseopgaver. Brugeren skal have adgang til diverse data og rapporter omkring økonomi, samt 
mulighed for selv at designe rapporter.  
 
Debitormedarbejder 
Er en bruger, som foretager opkrævning, og opfølgning af udestående fordringer, herunder 
fejlhåndtering, rykning, indgåelse af aftaler samt afskrivning af uerholdelige fordringer.  
Endvidere foretager brugeren diverse afstemninger og kontroller indenfor debitorområdet. 
 
Kreditormedarbejder 
Er en bruger, som foretager fejlhåndtering og opfølgning på købsbilag, herunder interne købsbilag, 
som ikke afregnet til tiden. Arbejdsprocessen for fakturahåndtering ligger i overvejende grad i 
forlængelse af hovedprocessen ”Indkøb”. Brugeren skal også kunne oprette og dispatche en 
manuel faktura samt foretage diverse afstemninger og kontroller indenfor kreditorområdet. 
 
Finansmedarbejder  
Er en bruger, der skal have adgang til at foretage finansposteringer/bogføring, som bl.a. kan 
relatere sig til likviditetsstyring, afstemninger, aktivering og vedligeholdelse af anlæg, samt 
understøttelse af processer for afregning af moms og afgifter. 
 
Sagsmedarbejder 
Er en bruger, som skal have mulighed for at oprette salgsfakturerings- og 
salgskreditnotagrundlaget. 
 
Indkøbsadministrator 
Er en bruger, der har ansvar/rettighed til at overvågne og rette fejl i data i indkøbsløsningen. 
 
Udbudsjurist/aftaleansvarlig 
Er en bruger, der har ansvar for udbud herunder oprettelse og vedligeholdelse af udbudsplan og 
opfølgning af udbudsprojekter i Systemet. Dertil har medarbejderen ansvar for oprettelse og 
vedligeholdelse af aftaler i kommunen. 
 
Katalogadministrator/indkøbscontroller 
Er en bruger, der har ansvar for oprettelse og vedligeholdelse af stamdata på fx leverandør, 
indkøbskategori, katalog og vare-/tjenesteydelse.  Dertil kan medarbejderen have ansvar for 
controlling og analyse på indkøb. 
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Administrativ medarbejder  
Er en bruger, der foretager administrative opgaver i en enhed (fx sekretærer). Brugeren skal have 
adgang til at rekvirere vare-/tjenesteydelser for én eller flere rekvirenter og kan tilgå 
tilbudsportalen og supportere indkøb i sin organisation. Brugeren står også for at indberette 
personaleændringer, ændringer i brugerrettigheder mv. til brugeradministrationen. Brugeren kan 
endvidere refundere og registrere udlæg.  
 
Projektleder 
Er en bruger, som skal kunne opbygge projekter og vedligeholde det i Systemet. Projektlederen 
skal kunne taste stamdata, lægge budget, lave projekt(tids)plan, ressourceplanlægge, godkende 
fakturaer, udarbejde salgsfakturaer, generere projektregnskab.  
 
Ekstern leverandør 
Er en bruger, der skal kunne registrere deres tidsplan og fremdrift i en ny version direkte i 
projektmodulet. Den eksterne leverandør skal have portal-adgang til det enkelte projekts 
(tids)plan, skal kunne lave varemodtagelse i ERP-løsningen og godkende at rekvireret vare er 
modtaget som aftalt med kommunen. 
 
Bruger med portal-adgang  
Er en bruger, der alene har behov for portal-adgang til løsningen. Det kan fx være:  
 

• Personer i forvaltningernes Projektråd, der skal prioritere om projekterne skal igangsættes, 
omprioriteres eller stoppes før afslutning. (Se adgang via tablet. Evt. gennem BI værktøj. Drill throw 
mulighed ville være optimalt).  

• Projektdeltagere - Skal kunne se data på projekt. 

• Projektets styregruppe som er en samling af beslutningsdygtige chefer med interesse i projektet. 
Skal på en let og overskuelig måde kunne se det enkelte projekts nøgletal, fremdrift på tid og 
økonomi og risici. (Se adgang via tablet. Evt. gennem BI værktøj. Drill throw mulighed på det 
enkelte projekt ville være optimalt). 

• Decentrale medarbejdere, der skal kunne følge op på hvordan det går med økonomien på en enhed 
eller et område. 

• Brugere der skal have adgang til Intern handel, Webshop og andre Web-baserede løsninger i 
Systemet. 

• Brugere der skal have adgang til at rekvirere/leverancemodtage og godkende i Systemet. 

• Brugere der skal have adgang til at oprette udlæg i Systemet. 

 


