PERSONALE
Årets HR-redegørelse sætter fokus på nogle af de
personalemæssige udfordringer, Vejle Kommune
står overfor.
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FORORD

Store

forventninger til den
offentlige sektor
S

om offentlig sektor og som kommune skal vi hele tiden arbejde for
at gøre det bedre.
Borgernes krav til den offentlige service er store, og det vi gør, er hele tiden
til offentlig debat.
Vi så det i foråret under valgkampen,
– f.eks. forældrenes ønsker om minimumsnormeringer i daginstitutioner,
ønsker om bedre folkeskoler, bedre
forhold for handicappede, en værdig
ældrepleje, mere personale på sygehusene m.v.
Er det udtryk for, at vi ikke gør det
godt nok i den offentlige sektor? At ledere og medarbejdere i Vejle Kommune
ikke gør deres arbejde godt nok?
Nej, ledere og medarbejdere i Vejle
Kommune gør det flot. Derfor var det
også en stor glæde for Byrådets medlemmer at være med til Sommerfesten
i Skyttehushaven og få mulighed for –
helt personligt – at servicere jer, der til
daglig servicerer kommunens borgere.
Jeg møder overalt engagerede og
fagligt kompetente medarbejdere, der
har viljen til at gøre en forskel for livet i
Vejle. I fortjener ros og anerkendelse. Så

tak til hver og en for jeres arbejde hver
dag og tak for en god sommerfest.
Fremtiden tyder på, at vi skal levere
mere for mindre. Det gør vi ikke ved
at løbe stærkere, men ved at nytænke
måden, vi arbejder på.
Byrådets vision „Vejle med Vilje
2018-2021“ fokuserer på, at tilgangen
til borgerne skal være i øjenhøjde, have
format og være resilient.
Det er der mange eksempler på allerede nu i vores dagligdag, f.eks. resiliens
i den rehabiliterende arbejdsmåde i
plejen, hvor vi fokuserer på den enkelte
borgers styrker og muligheder. Format
var temaet på vores Innovations Sommerskole, og øjenhøjde kom bl.a. til udtryk i dialogformer på Vejles Folkemøde.
Så ja, forventningerne til os er høje,
men møder vi borgerne i ligeværdig og
skabende dialog, vil vi kunne løse vore
opgaver.
Venlig hilsen
Jens Ejner Christensen
Borgmester
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RESUMÉ

Resumé
D

en årlige HR-redegørelse sætter
fokus på nogle af de personalemæssige udfordringer, Vejle
Kommune står overfor. At sikre tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft
er lige nu den størte udfordring.
Rekrutteringsudfordringen er størst i
forhold til Seniorområdet, og derfor er
der i HR-redegørelsen en analyse af de
to store faggrupper, sygeplejersker og
SOSUassistenter. Der er også rekrutteringsudfordringer på andre områder,
især der, hvor vi er i konkurrence med
det øvrige arbejdsmarked.
Vejle Kommune skal, i konkurrencen
om arbejdskraften, fremstå som en attraktiv arbejdsplads. Vores personaleomsætning skal være lav, og der skal, så
vidt muligt, være kvalificerede ansøgere til vore stillingsopslag.
Vi skal arbejde med employer branding.

Der er dog også håndtag at gribe i
for at øge arbejdskraften indenfor de
nuværende ansatte.
Der kan arbejdes på at øge timetallet.
Særligt indenfor velfærdsområderne er
der, bl.a. udfra hensyn til arbejdstidsplanlægning, en kultur for, at medarbejderne er deltidsansatte.
Der kan ligeledes arbejdes for at
fastholde medarbejderne lidt længere,
inden de forlader arbejdsmarkedet.
Her bliver vi hjulpet af de økonomiske
incitamenter i tilbagetrækningsreformen, men vi kan også understøtte dette
lokalt.
Et tredie håndtag er sygefraværet. Et
mindre fravær vil mindske behovet for
vikarer og sænke personaleomsætningen. Der skal være fokus på det gode,
forebyggende og udviklende arbejdsmiljø.
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BÆREDYGTIGE (ROBUSTE) ARBEJDSFÆLLESSKABER

		Bæredygtige

					 (robuste)

arbejdsfællesskaber

V

ores personalepolitiske fokus
har i år været på „Robuste
arbejdsfællesskaber“ og ny
lokal MEDaftale.
På arbejdsmiljøkonferencen i
november 2018 og TR-dagen i maj
2019 satte vi fokus på arbejdsfællesskaber. Tue Isaksen indførte os i
begrebet arbejdsfællesskaber ud fra
OLFA modellen.
Organisation: Hvad er målet med
opgaven – kerneopgaven – viljen til
at gøre en forskel for livet i Vejle?
Leder: Hvilken retning skal vi gå?
Fællesskabet: Hvilke handlinger kan
opfylde målet – kerneopgaven?
Ansat: Hvilke personlige synspunkter og præference for faglighed
bringer jeg i spil?
Tue Isaksen gør op med den privatpraktiserende faglighed og adfærd
og den øgede individualisering. Han
sætter i stedet fokus på de handlinger, der skal iværksættes for at
opfylde målet.
Vi skal vide, hvad vores kerneopgave er, og ledelsen skal sætte retning.
Herefter aftales handlinger, der kan
opfylde målet og den retning, der
er sat. Medarbejdernes faglighed
og personlige synspunkter indgår i

beslutningsprocessen, og når fællesskabets handlinger er aftalt, følges
disse.
At medarbejderne skal have mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i processen ligger fint i tråd
med vores holdninger til samarbejde
på arbejdspladsen.
I Vejle Kommune VIL vi samarbejdet mellem leder og medarbejdere
og mellem leder og de tillidsvalgte.
Derfor vil vi gerne styrke MEDsamarbejdet.
HovedMED har besluttet, at der
skal forhandles en ny MEDaftale.
En MEDaftale med fokus på,
hvordan MEDsamarbejdet kan
tage udgangspunkt i borgerne, og
hvordan vi gør en forskel i deres liv.
Men også en MEDaftale med fokus
på, hvordan vi styrker den enkelte
medarbejders oplevelse af indflydelse
gennem en tydelighed omkring de
tillidsvalgtes rolle og deres betydning
for indflydelse på arbejdspladsen.
Dette arbejde forventes tilendebragt sidst på året, og vi glæder os til
at præsentere en ny MEDaftale i det
nye år.

Niels Ågesen
Formand i HovedMED

Rikke Vagn-Hansen
Næstformand i HovedMED
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Niels Ågesen, kommunaldirektør
har følgende forhåbninger til en ny
MEDaftale:
„Jeg håber, vi med vores nye MEDaftale kan sætte fokus på, hvorfor
vi er her. Borgerne skal også indgå i
de drøftelser, der er i MEDudvalget.
Jeg ser ikke modsætning mellem at
gøre det godt for borgerne og gøre
det godt for medarbejderne. Derudover tror jeg på, at et velfungerende
MEDsamarbejde på de enkelte
arbejdspladser er med til at udvikle
og skabe rammerne for de attraktive
arbejdspladser.“
Rikke Vagn-Hansen, repræsentant
for Lærerkredsen og med i forhandlingsudvalget, siger om forhandlingerne:
„Jeg oplever, at vi er kommet godt i
gang med drøftelserne, og jeg har stor
tiltro til, at vi formår at lave en god
aftale.
Vi er her for borgernes skyld. Det
ved vi godt, og hele drøftelsen om
kerneopgaven er jo også gennemsyret af, hvorfor vi er her. Men det er
vigtigt også at have et forum, hvor
vi kan drøfte medarbejdernes vilkår
og ønsker. Medarbejdernes trivsel og
oplevelse af indflydelse er af afgørende betydning for den gode kvalitet
i kerneopgaven. Fokus skal også
være på at gøre MED mere synligt,
så kollegaer ved, hvad de tillidsvalgte gør for at sikre den attraktive
arbejdsplads med et sundt og sikkert
arbejdsmiljø.“
Sommerfesten i Skyttehushaven,
som HovedMED havde udviklet, var
som den skulle være.
Hyggelig og festlig med fokus på
at lære hinanden bedre at kende på
de enkelte arbejdspladser og med
mulighed for at prøve aktiviteter.
Skal vi holde en sommerfest?
Ja, en gang imellem skal vi. Vore
ansatte er på arbejde alle dage og
tider i løbet af et år, så vore borgere
kan få den fornødne hjælp. Vore
ansatte løser en kæmpe opgave og er
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vores vigtigste ressource, og det skal
værdsættes.
Vi ved, at vi i de kommende år
skal gøre os attraktive som arbejdsplads.
Vi skal være så attraktive, at folk
bliver lidt længere, inden de går på
pension. Vi skal være så attraktive,
at de unge vælger at tage deres uddannelse indenfor de fagområder, vi
efterspørger, og at de bagefter søger
job hos os. Og så skal vi give folk
lyst til at blive lidt længere i hver
ansættelse.
Derfor skal vi til stadighed have
fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det gør vi sammen i MEDsystemet, og HovedMED udstikker
kursen via projekt „Faglig Stolthed“.
Se mere om projektet på
www.fagligstolthed.vejle.dk.

PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER

Sikke en
		sommerfest
2800

kommunale
kollegaer sang,
spiste, hyggede
og lavede aktiviteter sammen.

En Skyttehushave, der summede
af solskin, hygge, skovtur, grin, duft
af grillpølser, langet over disken af
en flok veloplagte byrødder.
Den „nye“ Skyttehushave lagde
den 20. juni 2019 nyt græs til en
sommerfest. Med den officielle
åbning af haven vel overstået, var
det de ansattes tur. Så hvorfor ikke
en sommerfest tænkte HovedMED.
Over 2800 takkede ja til den invitation.
Det officielle program startede
med fællessang og velkomst ved
borgmesteren.

Økonomiudvalget var med på
ideen om en sommerfest i den nyåbnede Skyttehushave, og Byrådets
medlemmer brugte lejligheden til at
sige „tak for indsatsen“ og bidrog bl.a.
ved at dele pølser ud
til de ansatte, iført
forklæder med teksten: „Fordi du gør
en forskel for livet
i Vejle Kommune“.
En sætning vi kender fra indledningen
i vore personalepolitiske værdier.
Skyttehushaven
summede af liv, og
folk fandt sammen

med kolleger på medbragte picnictæpper.
Inden tiden var til pølser og
fadøl bidrog Mads Steffensen og et
modigt Vejle-panel med en grundig
drøftelse af nogle af de kommunale
dilemmaer, vi møder.
Mads Steffensen levede op til
sit ry som en både sjov men også
modig mand. „Hver gang jeg ser
Bølgen, får jeg sådan en lyst til at besøge en af lejlighederne med „Kender Du Typen?“, men det kræver jo,
at en kendt person – eksempelvis en
spiller i superligaen – bor der...“
Det gør jo ondt på en fan af nedrykkede VB, men svært ikke at grine
af god humor.
På billedet ses Mads Steffensen og
Vejle-panelet,
der drøftede
kommunale
dilemmaer.

Må han få sine
øl?

Tre modige
kommunale
kolleger havde
sagt ja til at
sidde i Mads
Steffensens
panel, nemlig,
naturvejleder
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Finn Lillethorup, Økolariet, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne Line Vemmelund og skoleleder Lance Luscombe.
Mads Steffensen lancerede det
første dilemma: En beboer i et af
kommunens sociale bofællesskaber
– lad os kalde ham Preben – drikker og vil dø af sine leverskader.
Hans familie er meget imod, at han
drikker øl, men Preben vil have sine
daglige øl.

De ansatte køber ind for Preben,
skal de også købe de øl, han bestiller?
Det gav grin og bifald, da det tørt
lød fra Lance: Glem familien – Preben er en voksen mand, og han kan
selv vælge, om han vil have øl.
Panelet drøftede også, hvad man
gør som kollega til en medarbejder,
lad os kalde hende Else, der ofte er
syg, måske pga. problemer på hjemmefronten. Tager man bare det ekstra nap, det kræver at få løst Elses
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opgaver, eller skal man gå
til Else eller lederen eller
hvad?
Panelet var enige om, at
man bør gå til Else først,
men også fortælle Else, at
det kan blive nødvendigt
at gå til lederen. Dette er
jo også en af vores personalepolitiske værdier: „Sig
det, til den der kan gøre
noget ved det.”
Flere byrådspolitikere
deltog i løjerne og serverede bl.a. sammen med
kommunaldirektøren
pølser eller vegansk kartofffelsalat til alle.
Rundt i haven blev
aktiviteterne flittigt
benyttet af grinende kolleger. Bl.a. træklatring,
fugleudstilling og quiz,
thai chi, gymnastik,
kajak mv.
Og så hedder det jo
altså Skyttehushaven,
som fortsat
ligger areal til
en skydebane.
I mangel på
tilladelse til
krudt og kugler
var skyderiet
dog på dagen
ændret til bueskydning med
pilespidser af
gummi.
Flere kommunale kollegaer bidrog med at skabe
aktiviteter og underholdning. Måske ikke
så overraskende at HR
og Sundhedsafdelingen
bidrog, men hvem havde
gættet at teknisk direktør Michael Slot betjener
en jazz saxofon som en
garvet spillemand.
I forrige århundrede
husede Skyttehushaven
et dansested for byens

unge borgerskab. Havens historiske
rødder blev understreget, når man
konverserede med medlemmer
fra Ungdommens Teater Vejle, der
promenerede i haven.
Aftenen sluttede med et brag af
en minikoncert med en veloplagt
Søs Fenger, der sang og spillede de
kendte sange.
Tusind tak til alle jer der bidrog til
stemningen ved sommerfesten. Som
borgmesteren sagde fra talerstolen:
„Det bliver nok ikke sidste gang, at vi
holder en sommerfest for de ansatte i
Vejle Kommune.“

PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER
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Ny slags
kollega
DER ER HJÆLP AT HENTE FRA
DIGITALE ASSISTENTER

Den løbende teknologiske udvikling betyder, at landets kommuner
i stigende grad automatiserer administrative processer. Også i Vejle
Kommune er der øget fokus på at
bruge digitale løsninger til at hjælpe
medarbejderne i det daglige. Den
rigtige digitale løsning kan gøre en
stor forskel for de enkelte medarbejdere, og den kan frigøre dele af
deres tid, som de så kan bruge til at
løse andre opgaver.

HVAD ER AUTOMATISERING?

Automatisering af administrative
processer betyder i korte træk, at
en form for software udvikles til at
håndtere dele af en administrativ
proces, der hidtil har været udført af
mennesker. Oftest vil der være tale
om de mest rutineprægede opgaver,
som kommunens medarbejdere
nu får en „hjælpende hånd“ til at
komme hurtigere igennem.
Netop fordi softwaren har til
formål at hjælpe medarbejderne,
kaldes den i daglig tale for en digital
assistent. Man støder også på betegnelsen „robot“ og forkortelsen RPA
(„Robotic Process Automation“).

EKSEMPEL – ASSISTANCE TIL
KØBSFAKTURAER

Hjælp til betaling af købsfakturaer
er et konkret eksempel på en digital
assistent, som udrulles i flere af
kommunens forvaltninger i løbet af

14 | HR-REDEGØRELSE 2019

efteråret 2019. Denne digitale assistent kan automatisk håndtere en
andel af kommunens købsfakturaer
under 5.000 kr., og medarbejderne
vil derfor modtage færre ubehandlede købsfakturaer i økonomisystemet
(„ØS-Indsigt“).

Hvordan fungerer løsningen rent
teknisk?

Løsningen har integreret kunstig
intelligens, der kan genkende mønstre af historiske fakturadata flere år
tilbage, ligesom den kan kategorisere varetyper. Herudover kontrollerer den købsfakturaerne ud fra en
række krav til f.eks. fakturaform, beløb, kreditoradresse, CVR-nummer
og dubletfakturaer.
På den baggrund inddeler den
digitale assistent fakturaer under
5.000 kr. som enten „sikre“ eller
„usikre“. De sikre vil efterfølgende
blive håndteret automatisk, mens de
usikre skal håndteres manuelt.
Løsningen kører i baggrunden af
økonomisystemet, og laver hver nat
en kørsel, som behandler de købsfakturaer, der er modtaget de seneste 24 timer. Den beriger automatisk
posteringslinjen med kontonummer,
posteringstekst samt betalingsattestation – så fakturaen bliver bogført
og betalt.

Er den digitale assistent nem
at bruge?

Netop fordi løsningen kører i baggrunden af økonomisystemet, vil
medarbejderne stort set ikke mærke
nogen forskel fra i dag. Den væsent-

ligste forskel er, at de automatisk
håndterede købsfakturaer skal skimmes for åbenlyse fejl, og at der skal
foretages stikprøvekontroller.

Hvilke fordele har løsningen?

• Korrekt momskontering
• Sikkerhed for at betaling sker til
tiden
• Ingen dobbeltbetalinger
• Mulighed for at afdække uensartet bogføring
• Op mod 30 % af samtlige købsfakturaer skal ikke længere
håndteres manuelt. Det betyder,
at man i de tilfælde:
* slipper for at skrive kontonummeret på fakturalinjen
* slipper for at skrive posteringsteksten
* slipper for at registrere varemodtagelse og betalingsattestation.

Hvor kan vi forvente at se
digitale assistenter?

Automatiseringen af administrative
processer i Vejle Kommune vil ske
som en proces, hvor man løbende
vurderer, hvordan de teknologiske
muligheder kan udnyttes bedst
muligt. Tanken er grundlæggende,
at man starter med at implementere digitale assistenter, der hvor
det bedst kan betale sig – både rent
teknologisk, økonomisk og i forhold
til medarbejdernes dagligdag.
Så velkommen til de „nye kollegaer“.

PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER

Rekrutteringsudfordringer
		i den offentlige
					sektor
M

ange brancher taler om
stigende rekrutteringsudfordringer. På baggrund
af vismændenes forårsrapport
udtaler DA’s adm. direktør Jacob
Holbraad i en pressemeddelelse
af 18. juni 2019: „Dansk økonomi
befinder sig ikke et sted, hvor vi kan
trække på skuldrene af virksomhedernes udfordringer med mangel
på arbejdskraft og tro, at alt bliver
løst med tidligere tiders reformer.
Danske virksomheders efterspørgsel
efter arbejdskraft er akut, og den vil
fortsætte de kommende år.“
I Vejle Kommune er de største
rekrutteringsudfordringer i forhold
til sygeplejersker og SOSU.
KL har lanceret en strategi: „Flere
hænder i ældre- og sundhedssektoren“. I 2025 vil der være 75.000 flere
ældre over 80 år end i 2019. Frem
mod 2030 vil vi blive godt 161.000
flere ældre over 80 år, hvilket er
næsten 2/3 flere ældre, end vi har i
dag. Vi mangler sygeplejersker og
SOSU’er i hele landet, der kan sikre,
at de ældre også i fremtiden får en
værdig og kvalificeret pleje. Derfor er rekrutteringen til ældre- og
sundhedsområdet en af de vigtigste
velfærdsdagsordner for KL.
Fem ministerier – Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet,
Undervisningsministeriet, Uddan-

Optag og
gennemførelse af
uddannelse

Udvikling i
ressourceforbruget

Aldersprofil og
tilbagetrækning

Ledige og afgang til
andre områder

Sygefravær

Beskæftigelsesgrad

nelses- og Forskningsministeriet
og Sundheds- og Ældreministeriet
– har samarbejdet om at udarbejde
en kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner. Denne udkom i
december 2018.
Kortlægningen lægger op til forskellige handlemuligheder.

For at belyse udfordringerne vil de
seks temaer i figuren blive gennemgået. Det sker med udgangspunkt i
kortlægningen og andre relevante
data. Analysen tager desuden udgangspunkt i landstal, da rekrutteringsudfordringer indenfor især
SOSUassistenter og sygeplejersker
er landsdækkende.
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OPTAG OG GENNEMFØRELSE
AF UDDANNELSE
FAKTA
Der er i perioden 2008-2018 optaget
37.727 sygeplejerske-studerende. Der
er 26.452 personer, der i den periode
har fuldført uddannelsen.
Der er indgået praktikpladsaftaler for
SOSUassistenter for ca. 4.200 personer
fra 2010 til 2016. Dimensioneringsaftale 2016 betyder 5.000 praktikpladser
årligt. Ca. 1/3 af eleverne fuldfører ikke
uddannelsen.
De nye tal for optag til uddannelser
er offentliggjort, og det er glædeligt,
at der er tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen. Således er optaget
steget med 264 personer eller 7 %.
I dimensioneringsaftalen for SOSU
området er det aftalt, der fra 2020
skal indgås 6.000 praktikpladsaftaler for SOSUassistenter, eller en
stigning på 20 %.
Samtidig er der sat initiativer i
gang for at mindske frafaldet. Det
er både initiativer, der retter sig
mod uddannelsesinstitutionerne og
praktikstederne. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og
kommunerne skal udbygges.
I Vejle Kommune er der fokus på
at opkvalificere vejledningen af eleverne/de studerende og i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne
forventningsafstemme praktikforløbet.

UDVIKLING I
RESSOURCEFORBRUGET
FAKTA
Antallet af sygeplejersker i kommuner
og regioner er fra 2008 til 2018 steget
fra 41.300 til 47.300.
Antallet af SOSUassistenter er i samme
periode steget fra 22.900 til 31.700.
Der anvendes i højere grad end
tidligere bedre uddannet arbejdskraft. Således er antallet af ikke-
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uddannede halveret fra 2008 til 2017
fra 9.300 til 4.300, dog er der sket
en lille stigning igen i 2018 til 5.300.
Den lukkede gruppe (uddannelser,
der ikke længere eksisterer, fx plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere og hjemmehjælpere) er til gengæld faldet med 10.000. Regionerne
har mindsket antallet med ca. 4.000
uddannede indenfor SOSUområdet, som modsvares af en stigning
af antal sygeplejersker. I kommunerne er der mindsket med ca. 2.000
indenfor SOSUområdet, som også
modsvares af en tilsvarende stigning
på sygeplejerskeområdet.
Et vigtigt fokusområde er derfor
opgaveglidning. Der er sket og vil
også fortsat ske en opgaveglidning
mellem sygehusenes opgaver og
kommunernes/de privat praktiserende lægers opgaver, jf. arbejdet
med Det nære Sundhedsvæsen.
Samtidig er borgernes problemstillinger også blevet mere komplekse.
Det er derfor vigtigt, at der er fokus
på opgaveglidningen mellem faggrupperne og sektorer.
I tallene for kommunerne indgår
ikke sundhedsplejersker. Her er
der også sket en stigning på ca. 600
flere sundhedsplejersker på landsplan i perioden 2008-2018.
Ikke kun kommuner og regioner
efterspørger sygeplejersker og SOSUassistenter. Privatpraktiserende
læger og private aktører, fx vikarbureauer og private leverandører
ansætter sygeplejersker og SOSUassistenter.

og sygdom, men også ansatte, der
skifter til en anden arbejdsplads. I
perioder uden ledig kapacitet og få
kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, er personaleomsætning
en faktor, der skal holdes øje med.
En vis personaleomsætning er sund
og uundgåelig.
Tallene i faktaboksen er fra
1.5.2018, og antallet er sikkert blevet
mindre.
Da disse tal er på landsplan, svarer
det til, at der stort set ikke er ledige.
Der kan i perioder, hvor nyuddannede afsluttter deres uddannelser,
være en højere ledighed, men disse
opnår hurtigt beskæftigelse, og derfor er ca. halvdelen af de ledige også
kun ledige i op til 13 uger.
Dansk Sygeplejeråd har i en analyse i september 2018 lavet en undersøgelse blandt deres medlemmer,
og hvor de er beskæftiget. Den viser
bl.a., at mange sygeplejersker starter
deres karriere på sygehusene, men
med alderen beskæftiges flere af
dem i kommunerne og hos privat
praktiserende læger. I aldersgruppen
30-39 år har 7 % job udenfor faget.
Det kan fx være i medicinalindustrien, på fagskoler m.v. Dette tal stiger
for de 40-59-årige til ca. 12,5 %. Andelen af sygeplejersker, der arbejder
udenfor faget, har været nogenlunde
stationær fra 2009-2017.
I Region Syddanmark har Dansk
Sygeplejeråd oplyst, at de har ca.
1.000 medlemmer, som ikke er ansat
indenfor det traditionelle fag.

LEDIGHED OG AFGANG
FRA FAGET

De ovenstående tal for beskæftigede
indenfor sygeplejersker og SOSUassistenter er beregnet ud fra fuldtidsstillinger.
Knap 2/3 af de ansatte indenfor
disse fagområder er ansat på deltid.
En del af forklaringen herpå er
dels kultur, dels behovet i forhold til
borgerne.
Det er nødvendigt med en
arbejdstidsplanlægning, der tager højde for, hvornår på dagen,

FAKTA
1.5.2018 var der 350 ledige sygeplerjersker.
Der var 660 ledige SOSUassistenter.
Ca. halvdelen var ledige i mindre end
13 uger.
Der vil altid være en vis personaleomsætning, bl.a. på grund af alder

BESKÆFTIGELSESGRAD

PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER

FAKTA
I 2018 var 68 % af de kommunalt
ansatte sygeplejersker ansat på deltid,
med gen. 30,9 timer/uge. I regioner var
51 % deltidsansatte med et gen. på 31
timer/uge.
I 2018 var 76 % af den kommunalt
ansatte SOSUassistenter ansat på
deltid, med et gen. på 31,2 timer/uge. I
regionerne var 53 % deltidsansatte med
et gen. på 30,5 timer/uge.
Hvis alle sygeplejersker er på fuld tid,
har vi 6.100 ekstra fuldtidsstillinger.
Hvis alle SOSUassistenter er på fuld tid,
har vi 6.800 ekstra fuldtidsstillinger.
borgerne/patienterne har brug for
personalet. Derfor er der fx et større
behov for personale om morgenen/
formiddag.
Ansatte, der gerne vil have flere
timer, må derfor i en vis udstrækning
acceptere, at dette vil ske i form af
ekstra arbejdsdage og ikke som forlængelse af eksisterende arbejdsdage.
Der er arbejdskraftreserve ved i
højere grad at anvende fuldtidsstillinger eller et højere gennemsnitlig
timetal. Tallene har kun ændret sig
marginalt de sidste 10 år.

SYGEFRAVÆR
FAKTA
Sygefraværet for sygeplejersker i regioner og kommuner udgør i 2018 hhv.
11,7 og 11,6 dage.
Sygefraværet for SOSUassistenter i
regionerne og kommunerne udgør i
2018 hhv. 16,2 og 16,5 fraværsdage.
Der er et stort fokus på sygefraværet
i den offentlige sektor. Det er større
end i den private sektor.
I regionerne og kommunerne er
det lange fravær højere end i den
private sektor. Det lange fravær er
defineret som et fravær på mere end
30 dage. Noget af forskellen mellem
sygefraværet i den offentlige og den
private sektor kan ligge i det faktum,
at der er andre og oftest kortere

opsigelsesvarsler i overenskomsterne på det private arbejdsmarked.
De længere opsigelsesvarsler på det
offentlige arbejdsmarked har så den
fordel, at incitamentet til at fastholde medarbejderne er højere.
Sygefraværet for sygeplejersker i
regionerne og kommunerne er stort
set det samme siden 2013, medens
det i denne periode er steget med
ca. 0,5 dag for SOSUassistenterne i
begge sektorer.
Der er spredning. Således varierer
sygefraværet i 2018 for sygeplejersker i de enkelte regionerne fra 10,7
til 13,3 fraværsdage, og i kommunerne fra 6,5 til 22,6 fraværsdage. I
Vejle Kommune udgjorde fraværet
11,3 fraværsdage.
For SOSUassistenter var spredningen af sygefraværet i 2018 i de
enkelte regioner fra 14,1 til 18,4
fraværsdage og i kommunerne fra
11,1 til 24,2 fraværsdage. I Vejle
Kommune udgjorde fraværet 15,8
fraværsdage.

ALDERSPROFIL
FAKTA
24 % (12.810) af sygeplejerskerne i
regioner og kommuner er år 55+, heraf
ca. 700 år 65+.
26,3 % (10.124) af SOSUassistenterne i
regioner og kommuner er år 55+, heraf
ca. 550 år 65+.

KONKLUSION

Vi oplever i dag mangel på sygeplejersker og SOSUassistenter. Der er
forskellige håndtag at arbejde med
på national plan og i den enkelte
kommune.
Som kommune kan vi
- brande fagenes og arbejdets
omdømme
- fokusere på gode uddannelsesforløb for studerende og elever
- have opmærksomhed på opgaveglidning mellem faggrupper
- få de ledige hurtigt i gang igen
- arbejde hen mod en højere beskæftigelsesgrad for den enkelte
- mindske sygefraværet og samtidig
fastholde den syge på arbejdsmarkedet
- tilbyde en aktiv seniorpolitik, så
de ansatte bliver lidt længere
- være en attraktiv arbejdsplads,
folk søger hen til.
Seniorområdet, som er den forvaltning, der primært har disse faggrupper ansat, har udarbejdet en strategi
„Masterplan for rekruttering og
fastholdelse“ som beskriver hvilke
konkrete tiltag, jf. ovenstående, der
arbejdes med for at sikre tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft.

En opmærksomhed er aldersprofilen
blandt de ansatte. Tilbagetrækningsalderen rykker sig år for år, således
at vi bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.
Aldersprofilen alene gør, at en stor
del af dem, der gennemfører uddannelsen, skal bruges til at erstatte
ansatte, der forlader arbejdsmarkedet pga. alder.
Dertil kommer, at forskellige
grupper udfases (plejehjemassistenter, plejere, syge- og hjemmehjælpere). Disse skal til dels erstattes af
SOSUassistenter. Her er 86 % eller
5.256 år 55+, og heraf 670 år 65+.
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HVOR MANGE ER VI? – ARBEJDSKRAFTEN

Hvor mange

		er vi?

		–arbejdskraften
FULDTIDSSTILLINGER

et tilstrækkeligt antal kvalificerede
ledere og medarbejdere i et arbejdsmarked med lav ledighed og
stor efterspørgsel efter kvalificeret
arbejdskraft. Det betyder også, at
mange unge hvert år skal vælge en
uddannelse, der målretter sig mod
det kommunale arbejdsmarked. Ved
optaget til de videregående uddannelser her i 2019, kan det ses, at der
er et øget optag på sygeplejerskeuddannelsen, medens søgningen til
pædagoguddannelsen for andet år
i træk er faldet. Her vil vi i løbet

Der er et stort pres på den offentlige
sektor for at levere services til borgere og virksomheder, og som kommune skal vi udvikle os og fremstå
som attraktive overfor potentielle
tilflyttere, så vi vælges til.
Samtidig forandrer den demografiske udvikling befolkningssammensætningen med flere nyfødte, flere
ældre 80+ og flere handicappede,
som lever længere.
Dette betyder, at vi til stadighed
skal kunne rekruttere og fastholde

af nogle få år kunne komme til at
opleve rekrutteringsudfordringer.
Dimensioneringen for SOSUassistent-elever er øget fra 2020, og det
bliver vigtigt at kunne få kvalificerede ansøgere til disse uddannelser.
Ser vi på antallet af ansatte i Vejle
Kommune, opgjort i fuldtidsstillinger, tegner der sig et billede af en
stabil udvikling siden tilpasningen i
2011.

Figur 1. Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i Vejle Kommune
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Vejle Kommunes indbyggertal
udvikler sig i disse år, og pr. 1.1.2019
har vi 114.830 indbyggere. Antallet

af ansatte pr. 100 borgere er steget
en lille smule fra 2017 til 2018. Dette
følger den generelle udvikling på

landsplan, hvor der er sket en tilsvarende stigning på knap 0,1 procentpoint.

Figur 2. Udviklingen i antal ansatte pr. 100 indbyggere i Vejle og hele landet
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Der er i løbet af 2018 sket en
stigning i antal ansatte på 144 fuldtidsstillinger. Dette fordeler sig på forskellige forvaltninger og faggrupper.

2015

2016

2017

2018

Hele landet

Projekter, efteruddannelse med
brug af vikarer, flere børn i Dagtilbud, flere opgaver i Teknik & Miljø
er nogle af forklaringer på de små

udsving i antallet af ansatte i de
enkelte forvaltninger.

Tabel 1. Udviklingen i antal fuldtidsstillinger fordelt på forvaltninger

Børne- & Ungeforvaltningen
Kommunaldirektørens Stabe
Kultur & Fritid
Teknik & Miljø
Velfærdsforvaltningen
Økonomi-, Arbejdsmarkeds- &
Sundhedsforvaltningen
Hovedtotal

Udvikling i antal Udvikling i %
(2017-2018)
(2017-2018)

2016

2017

2018

3.826

3.956

4.012

56

1,4%

83

85

87

2

1,8%

210

210

210

0

0,1%

374

366

374

8

2,1%

2.864

2.830

2.912

82

2,9%

756

745

742

-3

-0,4%

8.148

8.221

8.365

144

1,7%
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PERSONALEOMSÆTNING

I perioder med højkonjunktur og
mangel på kvalificeret arbejdskraft
bliver personaleomsætningen en

vigtig faktor. Der vil konstant være
en vis personaleomsætning, dels
fordi ansatte forlader arbejdsmarkedet og dels fordi andre søger nye

udfordringer. Personaleomsætningen i Vejle Kommune som helhed er
steget med 0,3 procentpoint.

Figur 3. Udviklingen i personaleomsætningen på FagMEDniveau
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De tre områder, hvor vi oplever de
største rekrutteringsudfordringer og
også demografisk vil være pressede,
er Senior, Voksendrift og Dagtilbud.
I Voksendrift er personaleomsæt-

22 | HR-REDEGØRELSE 2019

21,8%

14,5%

0,05

2016-2017

2015-2016

0,1

0,15

ningen faldet støt de seneste år, i
Senior er den nogenlunde stabil,
medens den i Dagtilbud er steget.
En stor del af personaleomsætningen i Dagtilbud er pædagog-

0,2

0,25

medhjælpere, hvor Dagtilbuddene
ansætter de unge mennesker, der
typisk er ansat måske 1 år, inden de
skal læse videre.
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BESKÆFTIGELSESGRAD

I kommunerne er der en høj grad af
deltidsbeskæftigelse. Dette gælder
også for Vejle Kommune. Sådan
er kulturen og praksis for arbejds37
tilrettelæggelse
blevet indenfor en
del fagområder, og det er derfor
en langsommelig proces at ændre

36

dette. Det er dog en af de faktorer,
der nu ses på, og som KL har fokus
på som en metode til at øge arbejdskraftudbuddet, især indenfor de
faggrupper, hvor der er rekrutteringsudfordringer.
Som det fremgår, er den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i Vejle

Kommune lidt under landsgennemsnittet, men medens den på landsplan har været på samme niveau
siden 2015, er beskæftigelsesgraden
i Vejle Kommune opadgående.

Figur
35 4. Gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i timer/uge
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HVEM ER VI? – MANGFOLDIGHEDEN

Hvem

		er vi?

			–mangfoldigheden
Hovedparten af de ansatte i kommunerne og også Vejle Kommune
er overenskomstansatte på normale
vilkår. Tjenestemandsansættelse er
ved at blive udfaset, og Vejle Kom-

mune ansætter alene nye ansatte på
tjenestemandsvilkår, hvis de i forvejen er tjenestemænd i den stilling,
de umiddelbart kommer fra.

Nedenstående tabel viser udviklingen opgjort i fuldtidsstillinger.

Tabel 2. Udviklingen i ansættelsesformer 2016-2018 i Vejle Kommune
2016

SÆRLIGE VILKÅR

TJENESTEMÆND

OVERENSKOMSTANSATTE

Overenskomstansatte total
Overenskomstansat
Vikar
Elev
Seniorjob
Kontraktansat chef
Jobrotation
Honorar/Vederlag udenfor
ansæt.forh.
Tjenestemænd total
Tjm. Lærere (før 1.4.1992)
Tjenestemandsansat
Reglementsansat
Særlige vilkår total
Fleksjob
Skånejob
Jobtræning
Ansatte i henhold til serviceloven
Revalidering
Servicejob
Hovedtotal
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Udv. i antal
(2017-2018)

Udv. i %
(2017-2018)

2017

2018

7.667

7.812

7.999

187

2,4 %

6.441

6.549

6.693

144

2,2 %

851

906

966

60

6,6 %

308

293

279

-14

-4,7 %

63

61

56

-5

-8,0 %

3

3

4

1

33,3 %

1

0

0

0

0,0 %

1

0

0

0

0,0 %

196

151

115

-35

-23,4 %

116

91

68

-23

-25,6 %

77

58

47

-11

-18,5 %

3

2

1

-1

-50,0 %

285

259

250

-9

-3,4 %

260

243

237

-6

-2,3 %

13

12

10

-2

-18,8 %

4

4

3

-1

-25,0 %

6

0

0

0

0,0 %

0

1

0

0

-100,0 %

1

0

0

0

0,0 %

8.149

8.222

8.365

143

1,7%
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Antal ansatte i seniorjobordningen er faldende, hvilket er positivt,
da det er udtryk for, at færre falder
for dagpengeretten indenfor de sidste 5 år forud for efterlønsalderen.
Konjunkturudsving kan aflæses på
antallet af seniorjob.
Antal fuldtidsansatte i fleksjob er
faldet med, hvad der svarer til seks
fuldtidsansatte. Ser man derimod
på antal personer i fleksjob, er dette
antal stigende. Baggrunden for dette
er, at det siden 2015 har været muligt at oprette fleksjob med meget
små timetal, hvor det indtil 2015
var ansættelse på fuldtid men med
mindre arbejdstid og refusion. Den
gamle ordning udfases løbende.
Andelen af vikarer er stigende.
Vikarer dækker over både barselsvikarer, visse projekt- og andre midlertidige ansættelser samt vikarer i
forbindelse med sygdom.
Vikarer er sammen med elever,
studerende og praktikanter fremtidens arbejdskraft, og dermed en
vigtig faktor i vores kommende
rekrutteringer. En del af forklarin-

2016

2017

2018

365

372

408

gen på det øgede antal vikarer er
dels efteruddannelse, fx i Senior,
samt ansættelser i tidsbegrænsede
stillinger, fx puljemidler.
Derfor valgte vi i forbindelse med
Folkemødet i juni 2019 sammen
med alle uddannelsesinstitutioner
i Vejle Kommune at lave en uddannelsesmesse i Maria-Parken – FIND
DIN FREMTID.
Formålet var at vise de unge mennesker, hvilke uddannelsesmuligheder, der er i Vejle Kommune. Til
dette brug blev der lavet en oversigt over de mere end 850 elever,
studerende og praktikanter, vi hvert
år har i Vejle Kommune. Disse mere
end 850 personer uddanner sig til
fag, vi efterspørger i Vejle Kommune, og derfor prioriteres vejledning
og et godt uddannelsesforløb.

Tabel 4. Antallet af vikarer fordeler sig således på forvaltningerne
2016

Børne- og Ungeforvaltningen
Kommunaldirektørens Stabe
Kultur & Fritid
Teknik & Miljø
Velfærdsforvaltningen
Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen
Hovedtotal

		

Tabel 3. Antal personer i fleksjob

2017

2018

Antal
fuldtid

Vikarer

Andel
(%)

Antal
fuldtid

Vikarer

Andel
(%)

Antal
fuldtid

Vikarer

3.826

341

8,9 %

3.956

375

9,5 %

4.012

415

10,4 %

83

7

8,5 %

85

10

11,4 %

87

11

12,3 %

210

18

8,4 %

210

16

7,6 %

210

21

9,9 %

374

19

5,2 %

366

13

3,5 %

374

12

3,3 %

2.864

384

13,4 %

2.830

419

14,8 %

2.912

443

15,2 %

756

80

10,6 %

745

69

9,2 %

742

63

8,5 %

11,0 %

8.365

8.148

851

10,4 %

8.221

906

966

Andel
(%)

11,6 %
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Vejle Kommune – vi har en uddannelse til dig

– oplev Vejle Kommune indefra ligesom mange andre i 2018
ULØNNET
PRAKTIK

• EGU-elev: 30
• IGU-praktikanter: 2
• Tekniskservice – voksenelev: 1

Social- og sundhedspersonale
• Social- og Sundhedshjælper
elev: 79
• Social- og Sundhedsassistent
elev: 94
• Voksenelev o/25 år: 37

PAU-elever
• PAU-elev o/18 år: 31
• PAU voksenelev: 5
Pædagogstuderende: 267
Lærerstuderende

TL, byggeri, miljø, energi og kultur
• Kulturteknikerelev: 1
• Voksenelev: 1
Specialarbejdere mv.
• Elev: 5
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever
• Serviceassistentelev: 2
Håndværkere og IT-supportere
• Elev: 1
• Elev o/21 år: 1

En fortælling fra Julie – en studiepraktikant:
Hvad laver en administrationsbachelor hos Koncern HR?

En administrationsbachelor er en generel administrativ
uddannelse, og jeg har derfor mange muligheder for
selv at forme min uddannelse i den retning, som jeg
finder mest attraktiv.
Der blev lagt en plan over, hvordan forløbet skulle se
ud, og hvilke opgaver jeg skulle varetage.
• Facit blev dog, at jeg knap fik arbejdet med det, der
var planlagt – men sådan er det ude på arbejdsmarkedet. Opgaver og stillinger er dynamiske. Jeg fik på
mange måder lov at arbejde med det, som jeg fandt
rigtig interessant.
Jeg er pavestolt! Jeg har haft muligheden for at være en
del af Vejle Kommune og nærmere bestemt – studiepraktikant hos Koncern HR.
Jeg har gennem de sidste fem måneder prøvet kræfter
med, hvad det vil sige at være en del af noget større...
og med større, mener jeg oplevelsen af at have 10.000
kollegaer. Kollegaer, som hver dag arbejder mod
samme mål – at gøre en forskel for livet i Vejle.
Og hvad lavede jeg så. Af større projekter har jeg
arbejdet med sygefraværskonferencen, hvor jeg tog de
administrative opgaver.
Jeg har også været med i planlægning og afvikling
af FIND DIN FREMTID, som var dette års nye idé til
Vejles Folkemøde.
Det var et projekt, hvor en masse planlægning og
koordinering med de unge studerende skulle gå op i en
højere enhed. Det var en virkelig fed dag. De unge var
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Administration og IT
• Praktikanter i Børn & Unge: 23

• Kontorelev: 10

• Praktikanter i Kommunaldirektørens stabe: 18

• Kontorelev o/25 år: 16

• Praktikanter i Velfærdsforvaltningen: 26

Syge- og sundhedspersonale

• Praktikanter i Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed: 16

• Sundhedsplejestuderende: 4

• Ernæringsassistent elev: 7

• Praktikanter i Teknik & Miljø: 11

• Sygeplejestuderende: 94

• Praktikanter i Kultur & Fritid: 1

• Voksenelev: 1

• EUX-praktikant
– speciale kontor: 1
• Administrationsbachelor-praktikant: 2
• Socialrådgiver-studerende: 62

• Tandklinik-assistentelev: 2
• Fysioterapeuter: 13

mega spændende at arbejde
sammen med.
Det helt store projekt
i min praktikperiode har
været Sommerfesten i
Skyttehushaven. Jeg har
været med fra start og blev
fornemt og ydmygt udpeget
til „projektsekretær“ (en
titel jeg er sikker på hiver
en masse lønbonusser „i
virkeligheden“ (nej, siger
personalechefen). Min nyerhvervede titel indebar overblik og bogføring af budgettet, indkaldelse til møder, dagsordner, referater og
opfølgninger og en masse på selve dagen, helt til slut.
Det har været en kæmpe oplevelse at arbejde med så
stort et projekt og så at se det blive afviklet med succes.
Jeg var også heldig at være med til hele to valg i min
studiepraktikperiode.
Jeg var med som administrativ valgtilforordnet både
til Europa Parlamentsvalget og til Folketingsvalget.
Begge valg var en kæmpe oplevelse, og jeg havde nogle
lange, men virkelig spændende, indsigtsrige og hyggelige dage. En ny måde at se demokratiet udfolde sig. Jeg
var også med som fintæller til begge valg, og dette var
ligeledes en kæmpe oplevelse! Jeg er imponeret over,
hvor stor og omfangsrig en proces, det er at afholde
valg.
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KØN

Ser man på de forskellige faggrupper, tegner det et billede af et kommunalt arbejdsmarked, der tillige
er internt kønsopdelt. Arbejdspladserne med flest mænd er indenfor
de tekniske faggrupper, medens der
er flest kvinder indenfor velfærds-

Den samlede kønsfordeling blandt
de ansatte i Vejle Kommune er
skæv med 78,6 % kvindelige ansatte.
På landsplan er det tilsvarende tal
76,5 %. Disse tal har kun udviklet sig
marginalt de seneste år.

områderne. Det er en kultur, der
kun langsomt lader sig påvirke, og i
første omgang skal slå igennem på
de unges uddannelsesvalg.

Figur 5 . Udviklingen i kønssammensætningen 2016-2018
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Figur 6 . Kønsfordeling på faggrupper 2018
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ALDER

ændringen fra 2010 til 2017, men
som det ses, sker der fortsat ændringer. Ses på aldersgruppen 20-29 år
er der også her en stigning, og her
har Vejle Kommune 1,5 procent-

En oversigt over udviklingen i
aldersprofilen hos de ansatte viser,
at de ansatte bliver længere tid på
arbejdsmarkedet. Særligt tydelig er

point flere ansatte i den aldersgruppe end kommunerne generelt.

Figur 7. Udviklingen i aldersfordelingen 2010-2018
Over 65 år

1,7%
1,7%
0,80%
1,6%

60-64 år

7,00%

11,1%
10,3%
10,9%
26,6%
27,2%

50-59 år

29,50%
28,3%

26,0%
26,3%
26,40%
26,1%

40-49 år

19,6%
19,7%

30-39 år

19,8%
14,1%
13,8%

20-29 år

Under 20 år

23,90%

11,10%
12,5%
1,0%
1,0%
1,30%
0,8%

0,0%

5,0%

10,0%
Vejle 2018

SENIORPOLITIK

HovedMED har besluttet, at vi ikke
afholder særlige seniorsamtaler med
ansatte. Baggrunden for denne beslutning er dels, at det – set i forhold
til, hvor længe vi arbejder – er tidligt at begynde at tale seniorproblematikker, når den ansatte er 52 år,
som var den gældende seniorpolitik.
Baggrunden var også, at det giver
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15,0%
Vejle 2017

20,0%
Vejle 2010

mere mening at tale om livsfaser
med udgangspunkt i den enkelte.
En 45-årig mand kan være nedslidt, have helbredsmæssige udfordringer og brug for skånevilkår. En
tilsvarende 55-årig kollega kan være
nybagt far med et helbred i top. En
32-årig kvinde kan have store udfordringer med de følelsesmæssige krav
i jobbet, medens en 58-årig kollega

25,0%

30,0%

Alle kommuner 2018

har styr på sit arbejdsliv. Seniorpolitisk ville vi skulle forholde os til
de to 55/58-årige. Personalepolitisk
og arbejdsmiljøpolitisk skal vi sætte
mere fokus på de to 32/45-årige.
Derfor har vi ændret vores MUSkoncept. Her spørges der nu for alle
medarbejdere ind til arbejdsbelastning, arbejdsglæde, balance mellem arbejdsliv og privatliv, trivsel,
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kompetenceudvikling og fremtiden
– med udgangspunkt i kerneopgaven. Derved gøres det at være senior
– hvad det så end er for en størrelse –
ikke til noget helt særligt, men blot
et tal.
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø har i samarbejde
med Team Arbejdsliv, Aalborg
Universitet og TrygFonden lavet en
undersøgelse af seniorpolitikker i
praksis.
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Erfaringerne herfra viser også, at
der ikke skal så meget til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.
Anerkendelse og dialog får seniorer til at blive længere. Tidligere
undersøgelser fra AAU viser også,
at hvis arbejdsgiveren gør noget for
at fastholde seniorer, kan op til 80 %
af de, der er berettiget til efterløn,
fastholdes i job i en periode.
KL’s beregninger viser, at den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder
på det kommunale arbejdsmarked
er 63,5 år, hvilket er 0,9 år lavere
end gennemsnittet. I Sverige
er tilbagetrækningsalderen for
mænd 1,4 år højere og for kvinder 2,3 år højere.
KL har lavet en undersøgelse:
Seniorer på arbejdsmarkedet.
Data her viser, at kvinder, der
er gift, trækker sig tidligere fra
arbejdsmarkedet end enlige
kvinder. Endvidere at ægtefællens
tilknytning til arbejdsmarkedet
har betydning for den anden ægtefælles tidligere tilbagetrækning.
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10.000 flere kommunale medarbejDerved bliver årene, vi har til
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Figur 8. Livsfaser
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ETNICITET

Andelen af borgere i arbejdsstyrken
(16-66-årige) med ikke-vestlig baggrund stiger i Danmark og i Vejle
Kommune.
Nedenstående tabel 5 viser udviklingen fra 2011-2017.

Ser man på, i hvor høj grad dette
spejler sig i den kommunale arbejdsstyrke, ses nedenstående tabel 6.
Det er forskelligt fra fagområde
til fagområde, i hvor høj grad vi har
ansatte med ikke-vestlig baggrund.

En stor del af forklaringen herpå
er deres uddannelsesmønster, hvor
en del af borgerne med ikke vestlig
baggrund søger andre uddannelser
end de, der retter sig mod den kommunale sektor.

Tabel 5. Udviklingen i antal ansatte med ikke-vestlig herkomst 2011-2017
Landsplan
Region Syddanmark
Vejle Kommune

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5,76

5,91

6,12

6,35

6,64

7,24

7,79

4,05

4,16

4,35

4,55

4,79

5,43

5,93

4,58

4,65

5,02

5,28

5,5

5,97

6,65

Teknisk
område
samt service

Undervisningsområdet

		
Tabel
6. Etnisk oprindelse i Vejle Kommune
Administrativt
område

Børn- og
ungeområdet

2017

Ældre,
sundhed
og
handicap

Total

2017

Andel ansatte med
ikke-vestlig herkomst

4,12 %

3,16 %

5,56 %

2,03 %

6,22 %

4,03 %

2018

Andel ansatte med
ikke-vestlig herkomst

3,84 %

3,30 %

7,51 %

2,41 %

8,22 %

4,77 %
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Hvordan

		har
			vi det?

SYGEFRAVÆR

offentlige arbejdsmarked, men der
er også stor forskel kommunerne
imellem fra 9,9 fraværsdage til 14,5
fraværsdage. Landsgennemsnittet

Der er meget fokus på sygefraværet
i den offentlige sektor. Der er stor
forskel mellem det private og det

udgør 11,9 fraværsdage, og Vejle
Kommune har 11,5 dage.

15
Figur
9. Udviklingen i sygefraværet 2007-2018 i Vejle Kommune og på landsplan
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Kilde: KRL
Sygefraværet i kommunerne under
ét er faldet fra 14 fraværsdage i
2007 til 11,9 i 2018. Et fald, der bl.a
skyldes, at de største kommuner har
reduceret deres fravær. Således er
Københavns Kommune gået fra 15,8
fraværsdage i 2007 til 11,5 i 2018.
Aarhus Kommune er gået fra 16,1 i
2007 til 10,8 i 2018.
Vejle Kommune har ikke haft et
fravær i den størrelsesorden, og
derfor har faldet været mindre.
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Udover at der er stor forskel
kommunerne imellem, er der også
forskelle internt i kommunen blandt
sammenlignelige arbejdspladser,
fx to dagtilbud, to administrative
arbejdspladser.
Fra 2019 vil vi i Vejle Kommune
arbejde med måltal for kommunen
som helhed og differentieret for
de enkelte fagområder. Måltallet i
2020 fastsættes ud fra et gennemsnit
blandt benchmark kommunerne i
2018, og justeres løbende.

Sygefraværet i Vejle Kommune er
forskelligt i forvaltningerne, primært begrundet i varetagelsen af
forskellige opgaver. Fx er smitterisikoen mellem ansatte og børn større
i Børne- & Ungeforvaltningen end i
Teknik & Miljø.

HVORDAN HAR VI DET? – SYGEFRAVÆR OG ARBEJDSMILJØ

Tabel 7. Sygefravær 2018 i Vejle Kommune og andre kommuner
Antal fuldtidsbeskæftigede
Aalborg
Esbjerg
Horsens
Kolding
København
Odense
Randers
Silkeborg
Vejle
Århus

Fravær pr. fuldtidsbesk. dagsværk

Fraværs-%

15.457

12,3

5,4 %

8.507

10,8

4,8 %

5.832

11,8

5,2 %

6.555

12,9

5,7 %

36.054

11,5

5,0 %

12.182

11,7

5,1 %

6.912

10,8

4,8 %

6.195

11,1

4,9 %

8.162

11,5

5,1 %

21.195

10,8

4,8 %

Tabel 8. Sygefravær på forvaltninger 2017-2018
2017

2018

Børne- & Ungeforvaltningen
Kommunaldirektørens Stabe
Kultur & Fritid
Teknik & Miljø
Velfærdsforvaltningen

4,60 %

4,68 %

2,95 %

1,64 %

4,49 %

3,38 %

3,00 %

3,15 %

5,25 %

5,67 %

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen
Ialt
Uden for organisationen

3,71 %

3,86 %

4,62 %

4,79 %

2,84 %

3,75 %

HovedMED har i december vedtaget de nye retningslinjer for håndtering af sygefraværet, og dette
understøttes digitalt af automatiske
mails til leder, når en medarbejder
har haft enten 10 fraværsdage i træk
eller 3 fraværsperioder indenfor de
seneste 6 måneder.
Retningslinjerne anvendes af lederne til opfølgning af sygefraværet.
Sygdom er en privat sag, men
fravær er en fælles sag.
Jane, Plejecenter Kløverhaven.
På et plejecenter er man nødt til

at være frisk for at gå på arbejde,
det er vigtigt af hensyn til de svage
beboere. Vi bruger tid til at drøfte
vores psykiske arbejdsmiljø, således
at vi alle er trygge ved hinanden.
Som leder gør jeg meget ud af, at
medarbejderne oplever opfølgning
på sygefravær som omsorg, at jeg
bekymrer mig om dem. Ved længerevarende sygdom undersøger jeg,
om der er andre funktioner, de evt.
kan varetage, så de ikke er så længe
helt væk fra arbejdspladsen.

Mette og Helle, Daginstitutionen Mælkebøtten. Vi har fået
mange nye medarbejdere, og de har
i starten et højere sygefravær, de
skal lige gennem de bakterier, vi har.
Det er bedst om sommeren, hvor
vi kan være mere ude. Vi er large
ved langtidssyge, afskedigelse af en
kær medarbejder er bare hårdt for
alle. Vi kunne godt tænke os, at der
var dagpengerefusion fra dag ét ved
operationer, kræft og lignende, som
man ved, vil trække ud.
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Martin, Center for Beskyttet
Beskæftigelse. Jeg gør meget ud af
lave forventningsafstemning med
medarbejderne, når de skal påtage sig andre opgaver. Jeg bruger
også trivselssamtaler, og vi har en
erhvervspsykolog tilknyttet, som
vi kan bruge, hvis der er behov for
dette. Vores arbejdsmiljø har fysiske
belastninger, som vi tager hånd om
at mindske.
Alle de tre steder har man procedurer for sygemeldinger, som
sikrer, at lederen kan tage hånd om
sygefraværet fra start, og det er et
fokusområde.

ET SAMARBEJDE MED
JOBCENTRET, SOM VIRKER

Siden efteråret 2017 har Vejle
Jobcenter afholdt den første
fraværssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads i tæt dialog med
arbejdsgiver. Det betyder, at den
sygemeldte medarbejder oplever, at
der bliver samarbejdet fra myndighedens og arbejdsgivers side om at
fastholde vedkommende til arbejdsmarkedet. I Vejle Kommune betyder
det tættere samarbejde, at der er
tilknyttet 5 navngivne fastholdelseskonsulenter til kommunens arbejdspladser. Det er et samarbejde,
som bliver mødt med stor ros og
anerkendelse fra både medarbejdere
og ledere.

SYGEFRAVÆRSKONFERENCEN
– FOKUS PÅ DEN SVÆRE SAMTALE

Fravær er et område, som er præget
af stor berøringsangst, fordi fraværet ofte betragtes som noget, der
stammer fra den enkeltes helbredstilstand. Ofte blander vi os ikke i
medarbejderens fravær, men tit er
helbred og sygdom kun årsag til en
del af fraværet, fordi en sygemelding
kan fungere som en sikkerhedsventil, når den fysiske og psykiske
belastning er blevet for meget.
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På sygefraværskonferencen
28. maj 2019 var der fokus på, hvordan den svære samtale kan gøres
endnu bedre. Temaet for konferencen var „Det er bedst, når alle er
her“.
Dacapo illustrerede gennem
forumteater, når en sygesamtale gik
godt og knap så godt. Teaterformen gjorde det muligt at behandle
et følsomt og sårbart emne på en
levende, uhøjtidelig, humoristisk
men samtidig seriøst måde. Ved at
spille scener, som er neutrale, men
genkendelige situationer, skabtes et
trygt miljø. Her kunne de over 300
deltagende få lov til at give input
til, hvordan den enkelte situation
kunne håndteres, ud fra vores
personalepolitiske værdier, vores
ledelsesværdier og retningslinjerne
for håndtering af sygefravær.
Mia Hesselberg-Thomsen inspirerede deltagerne til at have et
vedvarende fokus på, hvad vores
kropssprog siger, når vi taler. Hvordan man spiller en professionel rolle
i en svær samtale, og hvad betyder
den professionelle rolle for vores
relationer. I sygesamtaler er det vigtigt, at vi tager et professionel valg
om at ville den anden. Det er vigtigt,
at den sygemeldte medarbejder føler
sig anerkendt – en anerkendelse af
det man ser. Det er vigtigt, at have
en opmærksomhed på, at der skal
være harmoni mellem ord og handling. Vi smitter hinanden med vores
kropssprog, og det er vigtigt at have
for øje, at det vi siger, kan opfattes
helt anderledes. Studier viser, at de
sagte ord fylder 7 %, betoningen
38 % og kropssproget 55 %.
Anerkendelse opleves, når man
som medarbejder føler sig set.
I forbindelse med, at Økonomiudvalget den 11. juni 2019 drøftede
budgetanalyser af bl.a. sygefravær,
blev det besluttet, at der skal igangsættes et pilotprojekt med sundhedsfremmende tiltag.

ARBEJDSMILJØ
Udviklingen i antallet af ulykker

I Vejle Kommune er der i 2018 i alt
blevet anmeldt 1.014 arbejdsulykker.
Tendensen er en stigning i antallet
af anmeldte ulykker. Det er arbejdsulykker uden fravær, der stiger,
mens arbejdsulykker med fravær er
på niveau med de senere år.
Det øgede antal registrerede
arbejdsulykker uden fravær kan
være et udtryk for en øget bevågenhed ude på arbejdspladserne.
Dvs. en øget opmærksomhed på at
få alle arbejdsulykker registreret og
håndteret, også selvom ulykken ikke
er så alvorlig.
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Figur 10. Udvikling i antallet af ulykker i 2014-2018 med og uden fravær
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ALVORLIGE ULYKKER

På figur 11 ses udviklingen i antallet
af alvorlige arbejdsulykker defineret
ud fra forventet fravær på 3 uger
eller mere.
Halveringen i antallet af anmeldte
alvorlige ulykker fastholdes således.

Det er dog stadig vigtigt at huske, at
tallene bygger på forventet fravær,
og derfor er behæftet med en vis
usikkerhed. Den fortsatte positive
udvikling kan underbygge tesen om,
at selvom antallet af ulykker uden
fravær stiger, er der måske også

tale om en udvikling, hvor der på
arbejdspladserne er kommet en øget
opmærksomhed på ulykkesrisici i
arbejdet.

Figur 11. Udvikling i antallet af alvorlige ulykker med mere end tre ugers fravær. Vejle Kommunes BI
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ULYKKESTYPER

Når ulykkerne bliver anmeldt skal
brugerne blandt andet definere,
hvad det er for en ulykkestype, de

anmelder. De overordnede kategorier er „ergonomi“, „fald og snublen“,
„psykisk“ eller „andet“.

Figur 12. Fordelingen af ulykkestyper 2018

23%
36%

Andet
Ergonomi
Fald og snublen
18%

Psykisk

23%

Figur 12. Fordelingen på ulykkestyperne viser, at den største andel af
de anmeldte arbejdsulykker i 2018
omhandler psykiske arbejdsulykker,
primært vold og trusler. Og dette
billede er kun toppen af isbjerget.
Medregnes nærved-ulykkerne
tegner der sig også et billede af, at
der i dagligdagen er rigtig mange
episoder af forskellige karakter, som
omhandler vold, trusler om vold eller en anden psykisk belastning.
Dette bekræftes også af data fra
Trivselsmålingen januar 2018. Her
angiver 21,5 % af de ansatte, at de
indenfor de seneste 12 måneder har
været udsat for vold eller trusler i
forbindelse med arbejdet. 93,6 % af
denne vold og disse trusler kommer
fra borgere. 67 % sker dog sjældent,
defineret som mindre end én gang
om måneden.
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Vi vil derfor i de kommende år
have fokus på forebyggelse af risikoen for vold og trusler.
I HovedMED forventes der i september 2019 vedtaget nye politikker, rettet mod vold og trusler på
arbejdspladsen.
Fra 1.1.2020 overgår Vejle Kommune til et andet system, SafetyNET
til anmeldelse og analyse af arbejdsulykker og nærved-ulykker. Det er
forventningen, at der dermed skabes
et bedre samlet overblik.

ULYKKER FORDELT PÅ
FORVALTNING

På figur 13 ses, hvordan arbejdsulykker med fravær er fordelt på
de enkelte forvaltninger. Når vi har
valgt at bruge ulykker med fravær
i sammenligningen, er det fordi, at
der stadig er forskel på praksis i forhold til anmeldelse af arbejdsulykker
uden fravær på tværs i organisationen.
Som det ses, er det ikke overraskende særligt de store områder;
Velfærdsforvaltningen og Børne- &
Ungeforvaltningen, der har mange
arbejdsulykker med fravær. Det er
også her, størstedelen af vore medarbejdere er ansat.
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Figur 13. Antal arbejdsulykker i 2018 med fravær fordelt på forvaltning
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ULYKKESINCIDENS

Ulykkesincidens dækker over antallet af arbejdsulykker med fravær pr.
10.000 medarbejdere inden for en
12 mdr’s periode. Incidensberegninger giver derfor et billede af, hvordan fordelingen af arbejdsulykker er
i forhold til antallet af ansatte i de
enkelte forvaltninger eller afdelinger.

Figur 14 viser ulykkesincidensen
fordelt på forvaltninger. Her ses at
Børn & Unge, Kultur & Fritid og
Teknik & Miljø ligger på det samme
niveau i forhold til incidens.
Det forvaltningsområde, der har
den højeste incidens i 2018, er Velfærdsforvaltningen. Kigger man på
incidensen for de enkelte områder i
Velfærdsforvaltningen er det særligt
handicap-drift der har en højeste
incidens.

I det kommende års ulykkesindsats vil vi derfor have en opmærksomhed på at støtte netop handicapområdet i deres ulykkesforebyggelse.
Dette vil samtidig hænge fint sammen med det fokus, der i øvrigt skal
være på ulykker omhandlende vold
og trusler, som udgør mange af de
ulykker der forekommer på handicapområdet.

Figur 14. Ulykkesincidens fordelt på forvaltninger 2018
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NYUDDANNEDE

Når man arbejder organisatorisk
med ulykkesforebyggelse, viser
forskning, at det også er vigtigt at
have fokus på unge og nyansatte. De
udgør nemlig statistisk set en væsentlig andel af de ansatte, der kom-

mer til skade på deres arbejde. Ofte
kommer de til skade allerede inden
for den første uge eller måned, efter
de er startet.
Figur 15 viser, hvordan det fordeler
sig i Vejle Kommune i henholdsvis
2017 og 2018.

Som det fremgår, er det ved ca. hver
tredje arbejdsulykke en nyansat, der
kommer til skade. Dette vil derfor
også være et fokus i det kommende
års ulykkesindsats.

Figur 15. Nyansattes andel af det samlede antal ulykker i 2018 og 2017
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INDSATSEN MOD ARBEJDSULYKKER 2019-2020 ER GODT
I GANG

På baggrund af antallet af anmeldte
arbejdsulykker besluttede HovedMED i marts 2019 en indsats mod
arbejdsulykker på vores arbejdspladser.
Der er i indsatsen særligt fokus på:
• Alvorlige ulykker, det vil sige
ulykker med mere end 3 ugers
fravær.
• Ulykker omhandlende vold og
trusler.
• Ulykker hvor nyansatte er involveret.
• Ulykker på arbejdspladser, hvor
der er relativt mange ulykker.

Tilbud om hjælp til analyse

En af aktiviteterne i indsatsen er,
at Koncern HR tilbyder hjælp til
at analysere og skabe læring, så
lignende ulykker kan forebygges i
fremtiden.
Er man på arbejdspladsen ramt
af en arbejdsulykke, hvor ovenstående elementer er i spil, kan man få
tilbuddet om støtte til en grundig
ulykkesundersøgelse.
En grundig undersøgelse af arbejdsulykker kan hjælpe til at finde
flere årsager og dermed også flere
løsninger, der kan være med til at
forebygge, at en lignende hændelse
kan ske igen. Der er ofte ikke kun én
enkelt årsag til en hændelse, men et
samspil mellem flere årsager, som
hver især har haft betydning for, at
ulykken er sket. En undersøgelse
handler ikke om at finde skyld.
Derimod kan den hjælpe med at afdække, hvad der mangler i arbejdsmiljøet for at gøre det mere sikkert
og samtidig være med til at skabe
læring på arbejdspladsen.
Konkret betyder det, at arbejdspladsen bliver kontaktet af en
konsulent fra Koncern HR og får
tilbuddet om et besøg. Ved besøget,
der typisk varer ca. 2 timer, prøver
vi sammen med arbejdspladsen at
rekonstruere hændelsen og afprøver
sammen en guide til undersøgelse

af arbejdsulykker. Det vil sige, at arbejdspladsen får mulighed for, med
støtte fra Koncern HR, at afprøve en
grundig og systematisk metode til at
undersøge deres arbejdsulykker på.

Erfaringer fra indsatsen

Koncern HR har i 2019 været i
dialog med alle arbejdspladser, der
har anmeldt arbejdsulykker med
mere end 3 ugers fravær. Der har i
den forbindelse været en god dialog
om hændelsens karakter og det
forebyggende arbejde. Flere af disse
arbejdspladser har takket ja til tilbuddet om en grundig undersøgelse
og har dermed fået præsenteret den
systematiske metode til at undersøge arbejdsulykker. Metoden opleves
enkel, systematisk og understøttende i forhold til at skabe læring.
Arbejdsmiljøgrupperne oplever
det som en metode, de også selv vil
kunne anvende, hvis de igen skal undersøge og følge op på en arbejdsulykke på arbejdspladsen.
Sidst, men ikke mindst, er der
ved alle gennemførte undersøgelser
fundet nye forebyggende initiativer,
f.eks. i form af ændring i anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel, en
anderledes fordeling af arbejdsopgaver eller anderledes instruktion i
arbejdet.
Der er en tæt sammenhæng mellem arbejdsulykker og sygefravær.
228 arbejdsulykker med fravær,
heraf de 20 med et fravær på mere
end 3 uger.
I Trivselsmålingen angiver 10,3 %
af de ansatte, at de har haft sygefravær indenfor de seneste 12 måneder,
forårsaget af forhold på arbejdspladsen. Det dækker både over sygefravær som følge af arbejdsulykker,
men kan også være andre arbejdsbetingede forhold.
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Hvordan

		aflønner vi?
LØNDANNELSE

I en højkonjunkturperiode som
nu, er løndannelse et parameter.
Selvom løn ikke er afgørende for,
om vi trives på jobbet, spiller lønnen
alligevel en rolle. Kan man gå over
til nabokommunen, regionen eller
det private arbejdsmarked og få en
højere løn, vil det for nogle være
tillokkende.

Lokal løndannelse er en måde at
se på, om vi anvender løn som et
strategisk værktøj.
Såvel lønstigningen som lønniveauet skal derfor følges.
Af nedenstående tabel ses, at Vejle
Kommune har haft en lønstigning i
den lavere ende med 1,9 %, men kun
Skanderborg og Hedensted har et
højere gennemsnitlig lønniveau.

En af forklaringerne på lønudviklingen i Vejle Kommune er, at
de decentrale lønforhandlinger for
2018 ikke var tilendebragt i november 2018. Vejle Kommune indgik i
efteråret en lønprocedureaftale for
denne overenskomstperiode med
alle de faglige organisationer, og
først herefter kunne lønforhandlingerne igangsættes.

Tabel 9. Lønudviklingen sammenlignet med andre kommuner
Løn ialt nov. 2018
Løn ialt nov. 2017
35.813
35.155
630 Vejle
35.816
34.783
410 Middelfart
35.498
34.827
561 Esbjerg
35.771
35.123
607 Fredericia
35.303
34.582
615 Horsens
35.521
34.678
621 Kolding
35.206
34.769
657 Herning
35.332
34.343
730 Randers
35.532
34.918
740 Silkeborg
36.346
35.376
746 Skanderborg
36.365
35.457
766 Hedensted
Ialt
36.566
35.759
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Løn ialt stigning
1,9%
3,0%
1,9%
1,8%
2,1%
2,4%
1,3%
2,9%
1,8%
2,7%
2,6%

2,3%
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Der er ikke tilført nye midler via
overenskomstforhandlingerne til
lokal løndannelse siden 2010.
Den lokale andel vil derfor være
faldende, bl.a. fordi der er via

overenskomstfornyelser ydes centrale lønstigninger udover reguleringsordningen, ligesom der sker
omklassificeringer og forskydninger
faggrupperne imellem. Herved ind-

går lokale lønmidler i en ny, højere
eller anden grundløn.

Tabel 10. Oversigt over andel af lokal løndannelse samt lønniveau, fordelt på forvaltningerne nov. 2018. Opgjort på
månedslønnede ordinære ansatte.
Sum af fuldtid
Gns. løn pr. måned Lokal lønandel af nettoløn
Børne- & Ungeforvaltningen*
Kommunaldirektørens
Stabe
Kultur & Fritid
Teknik & Miljø
Velfærdsforvaltningen
Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen
I alt

Mar. 11

Nov. 18

Mar. 11

Nov. 18

Mar. 11

Nov. 18

3.694

3.699

28.146

31.642

7,4 %

6,8 %

75

80

36.057

39.281

11,1 %

11,0 %

193

196

29.142

33.226

10,6 %

10,7 %

387

353

30.595

34.280

16,3 %

17,3 %

2.558

2.582

25.288

27.815

6,4 %

5,3 %

591

694

29.402

32.668

8,9 %

8,4%

7.572

7.635

27.512

30.700

7,9 %

7,3 %

*Lærernes løn blev ændret som følge af overenskomsten 1.4.2013. Tidligere lokale lønmidler er nu overført til centrale midler.
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EN ATTRAKTIV OG BÆREDYGTIG ORGANISATION

En attraktiv og
bæredygtig organisation

I

de kommende år skal vi i høj
grad have fokus på employer
branding.
Vejle Kommune som arbejdsplads skal brande sig.
Potentielle nye ansatte skal
føle sig tiltrukket af Vejle
Kommune som arbejdsplads.
Vi skal være kendte som en
organisation, der tilbyder
gode udviklingsmuligheder, et
sundt og sikkert arbejdsmiljø,
tryghed, meningsfulde arbejdspladser, gode fællesskaber og
god ledelse. Vi skal signalere en
bæredygtig personalepolitik.
God ledelse kan ikke undervurderes. En ny undersøgelse

42 | HR-REDEGØRELSE 2019

på arbejdsmarkedet generelt
viser, at 31 % af de, der skifter
job, begrunder deres jobskifte
med dårlig ledelse. Det har vi
ganske enkelt ikke råd til.
Men vi skal også søge at brande de fag, vi har i kommunen,
således at et tilstrækkeligt og
velkvalificeret ansøgerfelt søger
optagelse på de uddannelser,
der målretter sig det kommunale område. Vi skal lokalt tale
fagene op. Vi skal bakke op om
de tiltag, KL og uddannelsesinstitutioner iværksætter.
Arbejdsmiljøkonferencen i
2019 vil sætte fokus på forebyggelse af nedslidning, både fysisk
og psykisk. Når vi alle skal blive
flere år på arbejdsmarkedet,
skal vi som organisation være
med til at understøtte, at den
enkelte har kapacitet, fysisk
og psykisk, til vedvarende at
løse opgaverne. Dette gøres
ved at skabe balance mellem
udfordringerne i arbejdet og de
forebyggende tiltag. På arbejdsmiljøkonferencen vil vi arbejde
med konkrete redskaber til at
håndtere dette.
Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af budgetanalyser i juni 2019 besluttet, at der skal igangsættes et

pilotprojekt med at nedbringe
sygefraværet ved hjælp af sundhedstiltag. Dette pilotprojekt
kunne rette sig mod at mindske
nedslidning.
Aldersspredningen på arbejdspladserne vil blive større i
de kommende år. Vi skal derfor
evne at skabe gode fællesskaber
med plads til alle, om man er 18
år, 42 år eller 69 år.
Forskningsmæssigt taler man
om generation Baby Boomers,
født mellem 1946 og 1965,
generation X, født mellem
1966 og 1979, generation Y,
født mellem 1980 og 1995 og
generation Z, født mellem 1996
og 2010. Hver generation har sit
særkende i forhold til, hvordan
de motiveres og finder arbejdet
interessant. Vi skal rumme og
skabe gode vilkår for alle generationer.
Vi kommer i de kommende år
til i højere grad at arbejde med
et udnytte denne forskellighed
og bruge den som en styrke til
gavn for livet i Vejle.
Thrine Nørgaard
Personalechef
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