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Hjørring Kommune Myndighedens 

personale og frivillige

60.05 Personale Kommunens opgaver 

vedrørende generelle 

personaleforhold for personalet

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. 

og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Myndighedens 

personale og frivillige

60.05 Personale Myndigheders opgaver 

vedrørende samarbejdsforhold 

og arbejdsmiljøforhold til 

personalet og arbejdsstedet, 

herunder samarbejdsudvalg, 

sikkerhedsudvalg, APV, 

indretning af arbejdsplads mv.

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. 

og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Myndighedens  

personale og frivillige

60.10 Løn Myndighedens opgaver 

vedrørende personelts 

lønforhold, herunder 

lønindrapportering, lønkørsel, 

lønudbetaling, lønrefusion mv. 

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. 

og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommmune Myndighedens 

personale og frivillige

60.15 Rejser og 

persontransport

Myndighedense opgaver 

vedrørende rejser og anden 

transport af offentligt ansatte og 

folkevalgte

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr. 

og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31


