
Værktøjer Personalestyrelsen

Frederiksholms Kanal 6

1220 København K

T  33 92 40 49

www.perst.dk

Maj 2011

Sæt tal på HR

Værktøjer og inspiration til analyser,      
overblik og ledelsesinformation

TIL DIG SOM ARBEJDER MED LØN OG HR I STATEN

HRmeter
I HRmeter kan du med få klik oprette rapporter med 
nøgletal om personale, fravær og lønforhold for din 
arbejdsplads. Når du først én gang har oprettet en rapport, 
vil du automatisk få tilsendt nye rapporter, når der kommer 
nye tal.

ISOLA
I ISOLA kan du se tal og statistikker for løn, fravær og 
personale. Du kan se overordnede statistikker for hele 
arbejdspladsen, du kan udvælge personalegrupper eller du 
kan finde tal for enkeltepersoner. I ISOLA kan du både 
sammenligne over tid og på tværs af staten.

HR-nøgletal
Med HR-nøgletal kan du sætte bundlinje på HR, heriblandt 
omkostninger ved sygefravær eller genbesættelse af en 
stilling. HR-nøgletal kan også bruges til at simulere ønskede 
scenarier, for eksempel arbejdspladsens gevinst ved at 
nedsætte sygefraværet med en halv dag.

Lønoverblik
Lønoverblik giver dig mulighed for at undersøge løn-
niveauer på din arbejdsplads og sammenligne på tværs af 
staten. Lønoverblik giver et fælles grundlag for de lokale 
lønforhandlinger mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten 
eller medarbejderen.

ØS LDV*
I ØS LDV kan du foretage analyser og danne rapporter 
baseret på lønoplysninger for den enkelte medarbejder. ØS 
LDV opdateres, hver gang der er udbetalt løn, og giver 
mulighed for at analysere eksempelvis lønsammen-
sætningen på din arbejdsplads. Der findes en række 
standardrapporter til intern styring og lønopfølgning.

*) ØS LDV er kun tilgængeligt for brugere af Statens Lønsystem, SLS.



Ledelsesinfo Lønstyring

Vi har en række værktøjer, som kan hjælpe dig med at 
præsentere ledelsen for forskellige informationer om løn- og 
personaleforhold på din arbejdsplads. 

Hurtigt og godt overblik med HRmeter
HRmeter giver dig mulighed for med få klik at oprette rapporter 
med nøgletal for din arbejdsplads. For eksempel kan rapporten 
indeholde nøgletal om:

• Fravær
• Personaleomsætning
• Lønforhold

Du kan skræddersy dine rapporter, så de er tilpasset dine behov. 
Herefter bliver rapporten automatisk sendt til dig, når der 
kommer opdaterede nøgletal.

Bundlinjen med HR-nøgletal
Du kan bruge HR-nøgletal til at sætte bundlinje på HR. På denne 
måde kan du danne dig et overblik over, hvilke HR-initiativer I 
skal sætte fokus på. HR-nøgletal kan hjælpe dig med at beregne 
omkostningerne ved blandt andet:

• Sygefravær
• Genbesættelse
• Kompetenceudvikling

Når de lokale lønforhandlinger finder sted på din arbejdsplads, 
kan du med forskellige værktøjer få et overblik over lønforhold 
på arbejdspladsen.

Lønforhandlinger med Lønoverblik
I Lønoverblik kan du få et overblik over lønforhold på din 
arbejdsplads, og du kan samtidig sammenligne på tværs af 
staten. Du kan for eksempel se oplysninger om:

• Lønniveauer
• Lønspredning
• Lønsammensætning

Lønoverblik er offentligt tilgængeligt og kan bruges som et 
fælles grundlag for de lokale lønforhandlinger mellem ledelsen 
og tillidsrepræsentanten eller medarbejderen.

Se udbetalt løn i ØS LDV*
I ØS LDV kan du finde lønoplysninger for den enkelte 
medarbejder. ØS LDV opdateres, hver gang der er udbetalt løn, 
og giver mulighed for at analysere på lønsammensætningen på 
din arbejdsplads. ØS LDV giver for eksempel mulighed for, at du 
kan:

• Se lønoplysninger for medarbejderne
• Analysere lønsammensætningen
• Trække rapporter til intern styring og lønopfølgning

Måske skal du som HR-medarbejder præsentere en række 
informationer om arbejdspladsens lønforhold, når ledelsen skal 
træffe beslutninger om fremtidens løn og løndannelse.

Undersøg lønsituationen med ISOLA
ISOLA giver dig mulighed for at sammenligne din arbejdsplads 
med andre arbejdspladser i staten. Du kan i ISOLA blandt andet 
få et billede af:

• Lønnens sammensætning
• Udvikling over tid
• Detaljer om lønniveauer, lønspredning og løntillæg

Lønforhandling
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