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Vedr.: Månedlig fraværsstatistik – introarrangementer 9. og 16. marts 2016 
 
KRL har netop introduceret en månedlig fraværsstatistik til brugere af Silkeborg Data (SD), dvs. 
for regioner og kommuner. Det har ikke har været muligt for KRL at etablere en tilsvarende aftale 
om leverance af fraværsdata med KMD. Den månedlige fraværsstatistik vil ikke være tilgængelig 
for alle via KRL’s hjemmeside. 
 
Den foreliggende statistik omfatter data for alle måneder i 2013 og 2014 samt data for januar til 
og med november 2015. 
 
Den nye fraværsstatistik adskiller sig fra den årlige statistik først og fremmest ved at udkomme 
hver måned, ved at være mere aktuel (udkommer forskudt med ca. 2 måneder) samt ved at inde-
holde rapportmuligheder til beskrivelse af: 
 

 fraværet for den enkelte måned 
 fraværet pr. løbende år 
 udvikling i fraværet 

 
KRL’s nyhedsbrev vedlægges. 
 
Introarrangementer 
For at give organisationerne et indblik i de muligheder, som nu med den nye statistik stilles til 
rådighed for brugerne af Silkeborg Data, arrangerer Forhandlingsfællesskabet i samarbejde med 
KRL to introarrangementer, hvor brugerfladen/online-udgaven af den nye månedlige fraværssta-
tistik præsenteres. 
 
De to arrangementer afholdes i Forhandlingsfællesskabet henholdsvis: 

 Onsdag den 9. marts 2016 kl. 9.00 – 10.30. 
 Onsdag den 16. marts 2016 kl. 9.00 – 10.30. 

 
Begge gange afholdes arrangementet hos Forhandlingsfællesskabet, Løngangsstræde 25, det 
store mødelokale på 3. sal. 
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Tilmelding til arrangementet bedes sendt til Lone S. Jensen (lsj@forhandlingsfaellesskabet.dk) 
senest den 26. februar 2016. Ved tilmeldingen skal oplyses følgende: 

 Navn: 
 Organisation: 
 E-mail-adresse: 
 Tlf.nr.: 
 Kan deltage den 9. marts 2016 (ja eller nej): 
 Kan deltage den 16. marts 2016 (ja eller nej):   

 
Deltagelse er gratis. 
 
Hurtigst muligt efter den 26. februar 2016 vil det blive meddelt de tilmeldte, om de har fået plads 
og i givet fald på hvilken dato. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 


