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Læsevejledning  

Denne manual henvender sig til eksisterende, nye og potentielle brugere af F2 

Forelæggelse. Foruden en kort introduktion til F2 Forelæggelse, indeholder 

manualen også en generel beskrivelse af forelæggelsens funktionalitet. 

Manualen er skrevet således, at gengivelser af kommandoer (dvs. de knapper der 

skal klikkes på) er markeret med fed, mens henvisninger til felter eller lister i F2 

står i citationstegn. 

Henvises der i manualen til anden F2 dokumentation, hvor yderligere informationer 

om en bestemt funktionalitet eller lignende kan hentes, står dokumentets navn i 

kursiv. 

Manualen indeholder desuden en række skærmbilleder, der skal være med til at 

understøtte den beskrevne funktionalitet. Skærmbilleder med en blå firkant 

udpeger et område som netop beskrives. 

Manualen fokuserer alene på de områder som relaterer sig til F2 Forelæggelse og 

beskriver ikke generel funktionalitet i F2. Det forudsættes, at læseren har gjort sig 

bekendt med F2 Desktop – Funktionsbeskrivelse, hvortil der henvises. 

Endvidere skal det bemærkes, at enkelte dialogbokses tekstindhold kan variere 

sprogligt afhængigt af hvilken opsætning brugerens PC er indstillet med. Der kan 

altså forekomme engelske dialogbokse, såfremt den pågældende PC er sat op til 

dette sprog. 

God fornøjelse. 
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Introduktion til F2 Forelæggelse  
Forelæggelsesprocessen er designet til at understøtte ministerforelæggelser inden 

for statsadministrationen. 

Hensigten er at sætte strøm til behandlingen af eksempelvis eksterne forespørgsler 

til ministerierne fra Folketinget eller fra borgere og virksomheder, der skriver 

direkte til ministeren. 

Forelæggelsesprocessen er fuldt digital, hvilket bl.a. betyder, at status på de 

enkelte forelæggelser er visualiseret. 

cBrain F2 Forelæggelse er et dokumenteret forelæggelsesflow, som understøtter en 

fleksibel og gennemsigtig sagsbehandling i hele forelæggelsesprocessen, hele vejen 

fra sagsbehandler til øverste godkender. 

Rediger og tilpas i originalbilag 

Forelæggelsesprocessen tillader, at dokumenter løbende tilpasses med de 

nødvendige opdateringer og rettelser. Det vil sige, at ændringer i forelæggelsens 

bilag kan udføres med det samme enten ved, at en godkender kommunikerer 

ønskede ændringer og returnerer forelæggelsen til sagsbehandleren eller ved, at 

godkender selv redigerer relevante forelæggelsesbilag. Enhver opdatering af bilag 

medfører generering af en ny version. 

Digitalt forelæggelsesflow 

Når en forelæggelse sendes ud på godkendelsesruten, understøtter forelæggelsen, 

hvad næste skridt på ruten er. Godkender beslutter, hvad der skal ske efter, at 

godkender har gennemgået vedlagte bilag. Kan forelæggelsen godkendes og 

dermed sendes videre i flowet. Kan den godkendes betinget, eller skal den retur til 

sagsbehandleren til opdatering og gennem en fornyet forelæggelsesproces. 

Hvor er forelæggelsen? 

Det digitale forelæggelsesflow muliggør en aktuel og fuldstændig overblik over alle 

igangværende forelæggelsers placering, deres antal og deres generelle fremdrift.  
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F2 Forelæggelse 

Forelæggelsesoverblik 

I et ministerium udgør forelæggelsesprocessen en vigtig del af det daglige 

ministerielle arbejde, og som oftest vil der til hver en tid være adskillige 

forelæggelser undervejs i en formel godkendelsesproces.  

En af de store udfordringer ved ovenstående er at opnå overblik over status og 

fremdrift af igangværende forelæggelser. Manglen på overblik medfører ofte, at 

hastesager forsinkes unødigt, og ministeriet udfordres på overholdelsesgraden af 

deadlines og svarfrister.  

F2 Forelæggelse er fuldt digitalt, herved muliggøres også en digital overblik over: 

 Ministeriets samlede antal igangværende forelæggelser. 

 Hvem der er ansvarig for forelæggelsen.  

 Hvem der er involveret i forelæggelsen. 

 Hvor langt forelæggelsen er kommet i godkendelsesforløbet. 

 Overholdelse af tidsfrister. 

Den digitale forelæggelse giver dermed også et godt udgangspunkt for, at der kan 

foretages en vis form for planlægning hos de enkelte involverede, da det er muligt 

at se hvad der rammer ens skrivebord inden for nær fremtid. 

Nedenfor er vist, hvordan F2 kan præsentere en sådan oversigt. 

Oversigt over igangværende forelæggelser 

I forbindelse med opsætningen af F2 Forelæggelse (tilkøbsmodul) anbefales det, at 

der oprettes relevante forelæggelsessøgninger tilgængelig for alle F2 brugere. 

Forslag til sådanne lister kunne være: 

 Forelæggelser: Igangværende. Alle forelæggelser med status = Igangværende. 

 Forelæggelser: Afsluttet. Alle forelæggelser med status = Afsluttet. 

 Forelæggelser: Mine. Alle forelæggelser hvor jeg (sagsbehandler) er 

ansvarlig. 

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en oversigt over alle igangværende 

forelæggelser kan se ud. Oversigten baserer sig på, hvad Pia Poulsen er involveret i 

og i øvrigt må se (tænkt eksempel): 
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Figur 1: Oversigt over igangværende forelæggelser 

Kort læsevejledning til Figur 1 

Som i alle F2 resultatvinduer, afgør brugeren hvilke kolonner, der ønskes vist i en 

given liste. Endvidere husker F2 hvilke kolonner en given bruger har valgt at få vist. 

Det betyder, at resultatvinduet på den samme liste kan se forskellig ud fra bruger 

til bruger. 

I Figur 1 viser resultatvinduet for igangværende forelæggelser følgende kolonner: 

 Forelæggelsesikonet: . 

 ”Sorteringsdato”: Hvilket er datoen for, hvornår den givne forelæggelse sidst 

er opdateret. 

 ”Titel”: Titlen på forelæggelsen. 

 ”Ansvarlig”: Den ansvarlige for forelæggelsen. 

 ”Forelæg enhed”: Hvem på enhedsniveau, der skal godkende forelæggelsen 

på trin 1 

 ”Forelæg afdeling”: Hvem på afdelingsniveau, der skal godkende 

forelæggelsen på trin 2. 

 ”Forelægges for departementschefen”: Godkendelse på trin 3. 

 ”Forelægges for minister”: Godkendelse på trin 4. 

 ”Fremhæv placering”: Hvem forelæggelsen ligger hos. 

Ud over de viste kolonner, er følgende kolonner valgt: 

 ”Frist”: Angiver fristen for, hvornår forelæggelsen skal være godkendt. 

 ”Sagsnummer”: Sagen hvortil forelæggelsen er knyttet 

Hovedvindue 

Oversigt over igangværende 

forelæggelser 

Deltagere i godkendelses-

processen 

Godkend-

elsesikon 
Standard 

søgning 

Aktuel placering 
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Hvordan kolonner vælges beskrives i afsnittet Etabler forelæggelseslisten ved valg 

af relevante kolonner. senere i manualen. 

Oprettelse af en forelæggelse 

F2 Forelæggelse er en struktureret og styret digital proces, som understøtter 

organisationen i af få afviklet en formel godkendelse på udvalgt materiale. Derfor 

giver det god mening at bruge forelæggelsen til mange typer af godkendelser. Det 

kan være et ønske om en formel godkendelse på (eksempler): 

 Svar på en borgerhenvendelse. 

 Svar til Folketinget. 

 Interne administrative opgaver. 

 Ledelsesmæssige kritiske beslutninger. 

 Øvrige typer af beslutninger, hvor der ønskes en formel dokumenteret 

godkendelsesproces. 

Selve forelæggelsen er en separat akttype i F2, og denne åbnes ved klik på 

menupunktet Ny forelæggelse i F2 hovedvinduets bånd. 

 

Figur 2: Opret Ny forelæggelse 

Når der klikkes på Ny forelæggelse, åbner nedennævnte dialogboks, hvor 

forelæggelsens titel angives. Ønskes forelæggelsen tilføjet en sag, tilføjes dette i 

feltet ”Sag”. 

Som med alle aktoprettelser, er det muligt at tilknytte bilag fra andre akter eller 

hele akter til den aktuelle forelæggelsesakt. 

 

Figur 3: Dialogboks for oprettelse af ny forelæggelse 

Ny forelæggelse 

Forelæggelses- 

titel 

Sags -
nummer 

Mulige 
vedhæftninger 
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Klikkes der på OK, åbner selve forelæggelsesvinduet som vist nedenfor. 

Forelæggelsesvinduets opbygning 

 

Figur 4: Forelæggelsesvinduets opbygning 

Forelæggelsen består af fire grupper af information: 

 Metadata (standard og udvidet). 

 Styringsdata (personlig og enhed). 

 Aktens editor (Forelæggelsesside). 

 Aktens bilag (editor), ovennævnte er et eksempel, som kan variere fra 

organisation til organisation. 

Metadata 

Beskrivelse af aktens primære metadata 

Titel Titel på forelæggelsen 

Opgave: 

 

I forelæggelsen kan den enkelte type forelæggelse 

identificeres: 

 Til underskrift. 

 Til beslutning. 

 Til orientering. 

Sag Sagsnummer som forelæggelsen relaterer sig til. 

Emneord Tilføjelse af emneord. 

Metadata 

Styrings-

data 

Forelæg-
gelsesside 

Aktens 
bilag 
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Titel Titel på forelæggelsen 

Åbn sag Klikkes der på Åbn sag, åbner sagsvinduet. 

Akt nr: Et løbenummer pr sag, som påføres forelæggelsen, 

når denne er lagt på en sag, og der er sat hak i 

journaliseret. 

Id nr. Aktens unikke løbenummer. 

Journaliseret Er der hak i journaliseret, indikeres det, at denne 

akt er vigtig iht. Arkivloven og skal afleveres til 

Rigsarkivet. 

Frist: Forelæggelsens frist. 

Status: Forelæggelsens status: 

 Behandles. 

 Afsluttet. 

Adgang: Adgang til forelæggelsen: 

 Involverede. 

 Enhed. 

 Alle. 

Version: Aktuel version af forelæggelsen. 

Ny chat: 

 

Muligt at tilføje chats og aktnoter til forelæggelsen. 

Sagshjælp Sættes der hak i sagshjælp, understøtter F2 

afviklingen af forelæggelsen i henhold til den 

opsætning som er konfigureret. 

 
Indikerer hvor forelæggelsen befinder sig i flowet. 

Ansvarlig: 

Enhed: 

Afdeling: 

Departementschef: 

Minister: 

 

Udgør de trin som forelæggelsen skal igennem. 

Ansvarlig er typisk den person som har oprettet og 

dermed ansvarlig for forelæggelsens videre forløb. 

Øvrige personer i processen. 

Ikonet  viser, hvor i processen forelæggelsen 

befinder sig. 

Handling: 

 

I forbindelse med afviklingen af forelæggelsen, 

anvendes disse ikoner til at aktivere, hvad der skal 

ske med forelæggelsen: 
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Titel Titel på forelæggelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hermed igangsættes forelæggelsen på 

godkendelsesruten, eller forelæggelsen accepteres 

på et givent trin og videresendes til næste trin i 

godkendelsesflowet. 

Dette ikon aktiveres på forelæggelsen for 

godkendere på ruten. Klikker en godkender på 

dette ikon, betyder det, at der er enkelte rettelser 

til forelæggelsens bilag, men at ”Den godkendes 

betinget” og efter korrektur, kan forelæggelsen 

fortsætte efter den aktuelle godkender altså 

efterfølgende godkender. 

 Ved klik på dette ikon, indikerer godkender, at 

forelæggelsens bilag skal korrigeres og 

forelæggelsen starter forfra på forelæggelsesruten, 

og skal igen forbi alle involverede godkendere. 

Info: Som udgangspunkt er der sat hak i dette felt ud for 

Enhed og Afdeling, når en forelæggelse etableres. 

Hakket resulterer i, at godkenderen, på dette 

niveau, får forelæggelsen i sin indbakke: 

 Når forelæggelsen returneres forbi denne 

godkender, og derved på et senere 

tidspunkt vil få den igen. 

 Når forelæggelsen endelig godkendes. 

Hakket kan fjernes af den aktuelle godkender hvis 

disse handlinger ikke ønskes. 

Hakket kan også fjernes ved oprettelsen af 

forelæggelsen. 

Bemærkninger: Feltet anvendes af den aktuelle godkender til at 

skrive bemærkninger af relevans for den aktuelle 

forelæggelse. 
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Udvidede metadata 

 

Figur 5: Forelæggelsens udvidede metadata 

Beskrivelse af de udvidede metadatafelter på forelæggelsen 

Erindringsdato: Der kan udvælges en dato, hvorpå der 

kan laves en søgning. 

Modtaget dato: Hvornår en given forespørgsel/ opgave 

er modtaget. 

Supplerende enhed: Udvælgelse af yderligere supplerende 

enheder til brug for udarbejdelse af 

forelæggelsesmateriale. Ved tilføjelse 

af enheder vises akten i enhedernes 

indbakke. 

Supplerende sagsbehandler: Udvælgelse af yderligere supplerende 

sagsbehandlere. Ved tilføjelse af 

sagsbehandlere vises akten i 

sagsbehandlerens indbakke. 

Parter: Separat opmærkning af involverede 

parter (fra F2s Partsregister). 

Sagens adgangsbegrænsning: Er der en adgangsbegrænsning på 

sagen, og er der hak i ”Sagens 
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adgangsbegrænsning nedarves”, vil 

denne begrænsning vises i dette felt. 

Adgangsbegrænsning: Personer/teams/sikkerhedsgrupper kan 

påføres adgangsbegrænsning. 

Adgangsinformation Viser, hvem der har adgang til denne 

forelæggelse. 

Historik Som på alle akter, vises en række 

informationer hørende til 

forelæggelsens fremdrift (log). 

Involverede Viser en oversigt over hvem (parter) 

der er involveret i forelæggelsen. 

Aktens bilag 

Aktens bilag 

 

Ved klik på ”Samlet akt” genereres en 

samlet PDF af forelæggelsessiden og de 

bilag som er vedlagt forelæggelsen.  

Ikonet  benyttes til at ændre 

rækkefølgen af bilag op eller ned i 

bilagsoversigten. 

 

I området under forelæggelsessiden 

vedhæftes relevante bilag, hvilket 

gøres ved brug af Tilføj. 

Via denne funktion, kan der vedhæftes 

bilag som til alle akter i F2. 

 

I området under forelæggelsessiden 

repræsenterer Vis en række yderligere 

funktioner til håndtering af de bilag 

som er vedlagt forelæggelsen. 
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Forelæggelsesruten 

Afsendelse af forelæggelsen 

Når den ansvarlige for forelæggelsen har etableret grundlaget for 

godkendelsesflowet, herunder påført: 

 Titel 

 Opgave 

 Sag (hvis relevant) 

 Vedhæftet relevante bilag 

 Hvem forelæggelsen skal forelægges for 

klikkes der på det grønne ikon  for at sende forelæggelsen afsted på ruten. 

 

Figur 6: Forelæggelsen klar til forelæggelsesruten 

Herefter åbnes nedennævnte dialog som skal bekræftes før endelig afsendelse. 

 

Figur 7: Afsendelsesdialog for forelæggelsen 

I det øjeblik der klikkes på Yes, dukker forelæggelsen op i den næste godkenders 

indbakke. 

Første godkender modtager forelæggelsen i dennes ”Min indbakke”. Ved dobbeltklik 

åbnes forelæggelsen som vist nedenfor. 
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Modtagelse af forelæggelsen 

 

Figur 8: Eksempel på en igangværende godkendelse. Modtager 

Godkender trin 1 Jesper Jespersen (eksemplet) kan nu gennemgå materialet. 

Afhængigt af godkenders vurdering af det vedlagte materiale har Jesper Jespersen 

flere muligheder: 

 For at afklare eventuelle spørgsmål, kan godkender chatte til den ansvarlige. 

Chattes der uden for godkenderkredsen, får den eller de personer 

automatisk adgang til forelæggelsens bilag. 

 Godkender kan vedlægge yderligere bilag, hvis det ønskes. 

 Godkender kan påføre en note, som vil kunne ses af alle, der kan se 

forelæggelsen. 

 Godkender kan vælge at: 

o  Acceptere godkendelsen, hvorefter den automatisk sendes videre 

på ruten. 

o Betinget godkendelse, hvorefter den sendes retur til den 

ansvarlige. Når den ansvarlige opdaterer og afsender forelæggelsen 

igen, sendes forelæggelsen til den efterfølgende godkender (i dette 

eksempel Poul Andersen). 

o Forelæggelsen sendes retur med væsentlige bemærkninger. Når 

opdateringerne er foretaget og den sendes afsted igen af den 

ansvarlige, starter forelæggelsesprocessen forfra hos den første 

godkender. 

Versionering af en forelæggelse 

Ændres forelæggelsen undervejs i godkendelsesprocessen, det være sig tilføjelse af 

nye bilag, opdatering af eksisterende bilag eller, at der tilføjes bemærkninger på 

metadata, laver F2 automatisk en ny version af forelæggelsen. Der er således 

minimum en ny version per godkender i forelæggelsesprocessen. 

Når dette sker, viser F2 følgende dialog: 
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Figur 9: Dialog vedrørende ny version af forelæggelsen 

Modtagelse af en forelæggelse i F2 hovedvindue 

I det benyttede eksempel i denne manual er forelæggelsen kommet frem til 

godkender på trin 2, Poul Andersen. 

Forelæggelsen vises i Pouls ”Min indbakke” og i listen ”Forelæggelser 

igangværende”, og da den endnu er ulæst, vises den med fed. Endvidere kan Poul 

ved ikonet  ud for den aktuelle forelæggelse se, at godkendelsen tidligere er 

blevet godkendt. 

 

Figur 10: Ulæst igangværende forelæggelse 

Handlingshistorik på forelæggelsesakten 

Efter Poul har godkendt forelæggelsen havner den i departementschefens (DC) 

indbakke. Når DC åbner forelæggelsen, ser den ud som følger: 

Ulæst 

igangværende 
forelæggelse 
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Figur 11: Handlingshistorik på forelæggelsen 

Ovennævnte handlingsforløb viser, hvornår hver af de involverede godkendere har 

godkendt forelæggelsen. Havde en godkender afvist godkendelsen, ville der havde 

stået ”Returneret”, og forelæggelsesikonet med en grå pil ville være at se i 

hovedvinduets resultatliste  

Bemærk: I det anvendte eksempel, hvor forelæggelsen går frem til og med 

ministeren, har alle, med undtagelse af ministeren, mulighed for at 

”Overtage” forelæggelsen og i givet fald ændre efterfølgende godkendere. 

Mere herom i det efterfølgende afsnit. 

Endelig godkendelse af forelæggelsen i Min indbakke 

Efter endt godkendelse af ministeren (i dette eksempel), lander forelæggelsen igen 

i den ansvarliges indbakke. Forelæggelsesikonet  vises med et hak. Dette 

betyder, at forelæggelsen er godkendt. 

 

Figur 12: Endelig godkendt forelæggelse i min indbakke 

Forelæggelsens 

handlingshistorik 
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Endelig godkendelse af forelæggelsen 

Nedenfor vises den endeligt godkendte forelæggelse. 

 

Figur 13: Endelig godkendt forelæggelse 

Når ministeren har endeligt godkendt forelæggelsen, lander denne i den ansvarliges 

indbakke (her Pia Poulsen). Herefter kan den ansvarlige for forelæggelsen 

ekspedere den eller de bilag, som forelæggelsen omhandlede videre i systemet jf. 

interne retningslinjer. 
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Etablering af søgninger på 
forelæggelser 

F2 tilbyder en lang række muligheder for at etablere relevante lister til egen eller 

fælles brug. Dette gælder også for forelæggelser. 

Ofte benyttede typer af lister relateret til forelæggelser er: 

 Liste over alle igangværende forelæggelser for myndigheden. 

 Liste over alle igangværende forelæggelser for enheden. 

 Liste over alle igangværende forelæggelser med mig som ansvarlig. 

 Liste over alle forelæggelser med mig som ansvarlig. 

 Liste over alle forelæggelser med mig som godkender. 

For at ovennævnte lister giver mening, er det vigtigt, at relevante metadata på den 

enkelte forelæggelse og sagens metadata hvorpå der ligger forelæggelser holdes 

ajour. Specielt feltet ”Status” er af afgørende betydning for ovennævntes korrekte 

listevisninger. 

Fremgangsmåde for etablering af en forelæggelsesliste 

 

Figur 14: Opsætning af søgninger på forelæggelser 

 

Søg 

Arkivet 

Aktform Hovedvinduet 
Vælg forelæggelses-

metadata 
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Etabler søgningen 

Fremgangsmåden ved etablering af en given forelæggelsesliste vises nedenfor. 

Eksemplet etablerer en liste over igangværende forelæggelser, der må ses af 

personen som etablerer søgningen: 

a. Stå i ”Arkivet” før søgningen startes. 

b. Metadatagruppen relateret til forelæggelser findes under fanen ”Vis/skjul 

søgefelter” i F2´s hovedvinduet. Vælg Vis søgefelter. 

c. Metagruppen Generelt vælges. 

 

I denne gruppe af metadata skal 

feltet ”Status” bruges. 

Statusværdien kan enten være 

”Behandles” eller ”Afsluttet”. 

d. Feltet ”Statusværdi” sættes = ”Behandles” 

e. Metagruppen Forelæggelse vælges. 

 

I denne gruppe af metadata skal  

følgende felter udfyldes: 

 Aktform: 

o Almindelig 

o Forelæggelse 

 Forlæg. Status 

o Ingen 

o Godkendt 

o Returneret 

o Betinget godkendt 

f. Feltet ”Aktform” sættes = Forelæggelse. 

g. ”Forlæg.Status” sættes = ”Blank/Ingen”. 

h. Klik på Søg for at se resultatet af denne søgning. 

i. Klip på Gem for at gemme søgningen. 
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Ved klik på Gem fremkommer nedennævnte dialog. 

 

Figur 15: Gem søgningen ”Forelæggelser igangværende” 

Søgningen optræder herefter under private søgninger i F2s resultatvindue. 

Etabler forelæggelseslisten ved valg af relevante kolonner 

F2 tilbyder mere end 70 kolonner med metadata. Ud over de mest gængse 

kolonner som ”Titel”/”Sorteringsdato”/”Ansvarlig” etc. anbefales, at der specielt til 

forelæggelseslister vælges: 

 

 ”Forelæg enhed”. 

 ”Forelæg afd.”. 

 ”Forelægges for departementschef”. 

 ”Forelægges for minister”. 

 ”Frist”. 

 

Listen ville så se ud som vist nedenfor: 

 

Figur 16: Igangværende forelæggelser 
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Listen i eksemplet viser, hvem der er ansvarlig for forelæggelsen, og hvem den skal 

godkendes af. Symbolerne hos departementschef og minister indikerer med , at 

forelæggelsen også skal forbi dem og med ikonet , at den er blevet returneret. 

Er der ingen navne i en kolonne og eller ingen ikoner hos departementschef og 

minister, betyder det, at forelæggelsen ikke skal forbi der. 
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Yderligere funktioner i forelæggelsen 

To væsentlige funktioner gennemgås i det følgende. 

 Det at kunne overtage en forelæggelse. Der kan være mange grunde til, at 

dette skal være muligt eksempelvis sygdom, rejser, hastesager etc. 

 Det at kunne arbejde ”På vegne af”, hvilket ofte praktiseres i forbindelse 

med sekretariatsarbejde for departementschefen og for ministeren. 

Overtagelse af en forelæggelse 

Når en forelæggelse er sendt på forelæggelsesruten, følger det aktuelle aktansvar 

med til den enkelte godkender. Der kan opstå situationer, hvor en godkender ikke 

har mulighed for, inden for fristen, at godkende en forelæggelse. 

Derfor er der i F2 Forelæggelse mulighed for at en bruger, med adgang til 

forelæggelsen, kan overtage ansvaret for forelæggelsen og ændre på den 

fremadrettede forelæggelsesrute.  

 

Figur 17: Overtagelse af forelæggelse 

Klikkes der på Overtag på forelæggelsen, vises nedennævnte dialogboks. 

 

Figur 18: Dialogboks overtagelse af forelæggelse 

Klikkes der på Yes, overtager denne bruger forelæggelsen, og forelæggelsesruten 

kan nu ændres af denne.  

Bemærk: Overtages en forelæggelse, sender F2 automatisk en chat til den 

oprindelige godkender med information om, at godkendelsen er overtaget af en 

anden person. 

Overtag forelæggelsen 
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En forelæggelse trækkes tilbage af en bruger på samme måde som med en 

overtagelse.  

På vegne af - Godkender 

En anden medarbejder kan tildeles rollen ”På vegne af” i F2. I relation til 

forelæggelser betyder det, at denne person kan redigere og godkende 

forelæggelser på vegne af eksempelvis departementschefer og/eller ministre. 

 

Figur 19: Forelæggelse i departementschefs indbakke (på vegne af) 

Åbner brugeren forelæggelsen, åbner forelæggelsesvinduet, som den ville se ud 

hos departementschefen eller ministeren, som den åbnes på vegne af. 

 

Figur 20: Forelæggelsen behandles af en bruger med ”på vegne af”-rettigheder. 

At forelæggelsen er åbnet af en bruger med ”På vegne af”-rettigheder ses øverst i 

højre hjørne af forelæggelsesvinduet. 

Brugeren med ”På vegne af”-rettigheder, kan redigere og godkende forelæggelsen 

på lige fod med departementschefen eller ministeren.  

For opsætning af ”På vegne af”-rettigheder kontaktes systemadministrator. 
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