PERSONALE
Årets HR-redegørelse er på sin vis lidt anderledes end tidligere. Coronanedlukningen har haft stor betydning for vore
arbejdspladser i 2020, og derfor er der en række fortællinger fra arbejdspladser i organisationen.
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FORORD

Tak
D

er skal allerførst lyde en stor
TAK til alle ansatte i Vejle Kommune.
Den 11. marts 2020 blev vores hverdag radikalt forandret, da Statsministeren besluttede at lukke Danmark ned
som følge af coronasmitten.
Fra den ene dag til den næste skulle
vi omstille os. En stor del af vore ansatte blev sendt hjem, de fleste med
mulighed for at arbejde hjemmefra. De
resterende skulle fortsætte med at tage
vare på vore ældre og handicappede
samt nødpasning i Børn & Unge, men
under forandrede vilkår, så vi kunne
undgå smittespredning.
Det er utrolig flot, at en så stor forandring kunne gennemføres så hurtigt,
uden at det var velforberedt i detaljer.
Økonomiudvalget besluttede på et
ekstraordinært møde den 12. marts at
fastholde strategien, som bl.a. betyder,
at vi har implementeret de nationale
retningslinjer 1:1, centraliseret kompetence og kommunikation, og så bruger
vi sund fornuft.
Principper, vi har holdt fast i hele
tiden, og som har ført os godt gennem
krisen indtil nu.
Fra påske og indtil sommerferien har
vi arbejdet på at genåbne vores kommune, inden for retningslinjerne. Det

har været spændende i den periode at
være på besøg hos vore forskellige institutioner og se og høre fortællinger om
hverdagen under disse forhold. Der er
udvist kæmpe ansvarlighed og utrolig
kreativitet fra alle. Således er der her
medio juli også kun i alt 71 smittede
blandt Vejle Kommunes borgere.
Økonomiudvalget har bevilget, at
der kan anvendes 1 mio. kr. som et
tilskud til alle arbejdspladser, således at
der skabes mulighed for, at der gives,
hvad der svarer til 100 kr. pr. ansat til
at afholde en lokal takkefest. Det skal I
så lokalt finde ud af, hvordan I vil gøre.
Men I skal vide, at takken er velment.
Nu skal vi til at vende blikket fremad,
meget er tilbage i den vante gænge efter
sommerferien, men forhåbentlig er der
også udviklet nye ting, som vi gerne vil
holde fast i.
Det skal vi hjælpe hinanden med. I
Vejle har vi viljen – viljen til at gøre en
forskel for livet i Vejle.
Venlig hilsen
Jens Ejner Christensen
Borgmester

HR-REDEGØRELSE 2020

|3

4 | HR-REDEGØRELSE 2020

RESUMÉ

Resumé
Å

rets HR-redegørelse er på sin
vis lidt anderledes end tidligere.
Coronanedlukningen har haft
stor betydning for vore arbejdspladser i
2020, og derfor er der en række fortællinger fra arbejdspladser i organisationen. Det er vigtigt at fastholde disse fortællinger, mens de er i frisk erindring.
HR-redegørelsen indeholder derfor
også en opfordring til på hver enkelt arbejdsplads at tage en drøftelse af, hvad
der rent faktisk var godt i forbindelse
med nedlukningen, og hvordan vi kan
gøre mere af det.
Årets kernemedarbejder er en pædagog fra dagtilbud eller skoleområdet.
Pædagoger kunne godt blive en mangelvare med et stigende børnetal og en
minimumsnormering ventende sammenholdt med, at der de seneste år har
været et vigende antal studerende til
uddannelsen, dog viser årets optag en
stigning.

I den kommende tid kommer vi til at
arbejde med at øge timetallet for vore
ansatte på deltid. Dette var et emne ved
overenskomstforhandlingerne i 2018, og
parterne er nu ved at igangsætte en del
projekter for at afprøve flere muligheder. Dette gælder især for medarbejdergrupper i Velfærdsforvaltningen og
Børne- & Ungeforvaltningen.
Nedlukningen ifm. corona har gjort,
at vore sygefraværsdata for 1. halvår
ikke er særligt sammenlignelige.
Mange har været hjemsendt, hvilket
har reduceret sygefraværet. De, der har
skullet møde på arbejde, har haft et fald
i sygefraværet, sandsynligvis fordi vi
holder afstand og har høj hygiejnestandard. Men også et psykologisk spil om,
at vi står sammen mod den ydre fjende.
Derfor bliver det spændende at følge udviklingen i sygefraværet i efteråret 2020.
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DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS EFTER CORONA

Den attraktive
					 arbejdsplads
efter corona
		

2020

begyndte rig
tig fint med
underskrivelse
af den nye MEDaftale den 27. februar
2020.
En MEDaftale, der vil noget.
MEDaftalen bygger på vore personalepolitiske værdier og har også
indskrevet „Viljen til at gøre en
forskel for livet i Vejle“. Det er vigtigt
at holde et fokus på, hvorfor vi er
her, et fokus på kerneopgaven, også
når vi taler om de ting, der vedrører
medarbejderne. Medarbejdernes
arbejdsvilkår og løsning af kerneopgaven hænger uløseligt sammen og
skal gå op i en højere enhed.
MEDaftalen cementerer princippet om tidlig inddragelse, fordi
vi tror på, at det giver den bedste
løsning. Medarbejderne er tætte på
opgaveløsningen og ved om nogen,
hvad der er på spil i forhold til borgerne/virksomhederne. Den viden
skal bringes i spil sammen med
ledernes viden og ansvar, så vi får de
gode og holdbare løsninger.
Ikrafttræden er udskudt til 1. september 2020 pga. coronakrisen. Vi
håber, at I ude på arbejdspladserne

vil tage godt imod den nye MEDaftale for at sikre gode arbejdspladser.
Coronakrisen har udfordret vore
arbejdspladser siden marts måned.
Vi er nu stille og roligt ved at være
tilbage igen, hverdagen melder sig,
men måske ikke helt som før.
Vi har lært mange ting under coronakrisen, og noget af den læring skal
vi holde fast i. En del af medarbejderrepræsentanterne i HovedMED
har lavet små fortællinger om deres
hverdag under krisen: „Fortællinger
fra felten“.
Under forløbet blev der også gennemført flere evalueringer, så vi kan
fastholde de værdifulde læringer.
Et af de temaer, der kom ud af evalueringen, var brugen af online møder via Teams. Onlinemøder både
som interne møder, men også med
borgerne, som havde brug for en
kontakt, fx vore sårbare borgere. For
nogle borgere var det en stor gevinst
med en hyppigere kontakt online, for
andre virkede det slet ikke. Onlineundervisning i folkeskolen vandt
indpas, da såvel ansatte som elever
var sendt hjem. Onlineformidling for
en større kreds har ligeledes vundet
indpas og kan anvendes konstruktivt

Niels Ågesen
Formand i HovedMED

Rikke Vagn-Hansen
Næstformand i HovedMED
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fremadrettet som nye og måske supplerende tilbud.
Læringen er også, at der er emner,
der ikke egner sig til møder i Teams,
fx møder med indbyggede konflikter, møder, hvor der skal idégenereres og udvikles nyt, og vanskelige
samtaler, hvad enten det er med
borgere eller internt.
Også i HovedMED har vi holdt
flere onlinemøder. Til information
og en hurtig drøftelse af en eller
flere sager kan det virke effektivt og
inddragende, til større temadrøftelser er det sværere.
Så måske skal vi til i højere grad at
lave nogle ad hoc MEDmøder, når
et enkelt punkt kalder på en hurtig
og effektiv drøftelse? Måske kan
det skabe noget af den dynamik, vi
gerne ser med den nye MEDaftale?
Et andet tema var det at arbejde
hjemmefra. At arbejde hjemmefra
har været en mulighed i mange
år for nogle medarbejdergrupper,
men kun anvendt i mindre omfang.
Erfaringerne fra hjemsendelsen var,
at det var både effektivt og med høj
kvalitet. Derfor har HovedMED
arbejdet hurtigt hen over sommerferien og har den 14. august
2020 vedtaget en delpolitik om „Ny
tilstedeværelse“. Den skal danne
baggrund for lokale drøftelser om,
hvordan vi indretter vores arbejdsliv
mere fleksibelt. Det var vigtigt for
HovedMED, at politikken hurtigt
kom på plads, inden vi falder tilbage
i gamle vaner. Politikken handler
primært om det at arbejde hjemmefra, hvilket er en mulighed for
en del af vore medarbejdergrupper,
mens det for andre ikke er muligt.
Men politikken handler også om,
hvordan vi i det hele taget tilrettelægger arbejdstiden. Fx en pædagog
i en børnehave vil måske gerne have
lange dage, hvor der mødes ind om
morgenen og arbejdes hele dagen
indtil lukketid, og til gengæld have
færre dage. Andre trives bedst med
kortere og til gengæld flere dage.
Nogle vil gerne møde tidligt, andre
helst senere. Er vi gode nok til at
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tage de individuelle hensyn? Disse
drøftelser ser vi gerne på de enkelte
arbejdspladser, velvidende at der
i den sidste ende er en kabale, der
skal gå op, når borgernes behov skal
tilgodeses.
Et tredje tema er hygiejne og
sundhed. Sygefraværet er faldet under coronakrisen, også blandt dem,
der skulle møde fysisk på arbejde
hver dag. Der er ingen tvivl om, at
det større fokus på hygiejne og fokus
på at blive hjemme ved symptomer
på sygdom har medført mindre
smitte, også af andre smitsomme
sygdomme end COVID-19. Hvordan kan vi fastholde et højt hygiejneniveau i fremtiden, når risikoen
for coronasmitte er væk? Det vil vi
skulle arbejde med, så vi fastholder
den højere sundhed.
Kommunaldirektør Niels Ågesen
udtaler: Jeg synes, der er sket meget
nyt under coronakrisen, og jeg er
positivt overrasket over, hvor meget
der har kunnet lade sig gøre og hvor
stor kreativitet, der er udvist på
forskellige typer af arbejdspladser i
vores kommune, fx digital museum.
Og tak for den store velvillighed hos
vore ansatte til at arbejde på andre
arbejdspladser, når der var et behov
dér.
Jeg oplever også, at møder i Teams
i nogle situationer fungerer meget
effektivt, fx hvor det primært er
informationsdeling. Fx har vi holdt
møder med Erhvervslivet, der har
virket fint. Jeg har egentlig været lidt
skeptisk over for det at arbejde hjemmefra, men jeg har kunnet konstatere, at det kan fungere fint, og folk har
været tilgængelige hjemmefra.
Jeg synes også, det bliver spændende at se, hvordan vi kan holde fast
i den højere hygiejne. Det vil have
betydning for sygefraværet, både
de ansattes, men fx også børnene i
dagtilbud.

Hvad har coronakrisen gjort ved vores arbejdsglæde og faglige stolthed?
Det ved vi ikke lige nu, da de ansatte
givet har oplevet det meget forskel-

ligt afhængig af, hvor de er ansat,
hvilke opgaver, der har skullet løses,
og i hvor høj grad lederen har været
i stand til at udøve ledelse under
disse vilkår. Men til januar 2021
skal vi gennemføre næste trivselsmåling. HovedMED har besluttet,
at det skal være nogenlunde som i
2018, således at det også er muligt at
sammenligne resultatet med sidste
måling.
Næstformand i HovedMED Rikke
Vagn-Hansen udtaler: Jeg glæder
mig til at se resultatet af trivselsmålingen. Denne gang vil vi ikke fokusere på 100 % besvarelser, men på at
alle arbejdspladser opnår min. 80 %
besvarelser. Dermed har vi et resultat, der er validt. Og så er det vigtigt
for mig, at det, ligesom i 2018, sikres,
at der bliver fulgt op på målingen,
ikke mindst på de arbejdspladser,
hvor der er en kritisk måling. Vi skal
have gode arbejdspladser med den
faglige stolthed i højsædet – det er
også med til at give god kvalitet til
borgerne.
Bæredygtige arbejdsfællesskaber
er HovedMEDs fokusområde. Alle
arbejdspladser vil i løbet af efteråret
modtage en plakat om, hvordan
man kan arbejde med de bæredygtige arbejdsfællesskaber. HovedMED har defineret de bæredygtige
arbejdsfællesskaber som:
„Med bæredygtige arbejdsfællesskaber ønsker vi at sætte et
positivt aftryk, hvor vi styrker
udviklingen og forebygger fysisk
og psykisk nedslidning af både
medarbejdere, ledere og organisationen mest muligt.
Med en fælles forståelse af fagligheden i forhold til den konkrete
opgave skaber vi sammen endnu
mere værdi til gavn for livet og
borgerne i Vejle og løser opgaven
på et højere kvalitetsniveau.“
Så bak op om trivselsmålingen til
januar, så vi bliver endnu bedre.

VI HAR FÅET EN NY MEDAFTALE

Vi har fået
en ny
MEDaftale
P

rocessen med at lave en ny
MEDaftale for Vejle Kommune startede tilbage i marts
2019, hvor vi afholdt et stort kick-off
møde i Spinderihallerne, og den blev
underskrevet den 27. februar 2020.
Vores nye MEDaftale bygger på:
„Viljen til at gøre en forskel for livet
i Vejle“
Som ansat i Vejle Kommune
er vi ansat for at gøre en forskel
for livet i Vejle.
For børnene og de unge. De voksne.
De ældre. De svage. Virksomhederne.
For hele det liv, der leves
i vores kommune.
Som MEDudvalg understøtter
vi dette.

Derfor er der indskrevet både
viljen til at gøre en forskel for livet i
Vejle og en intention, som beskriver
de holdninger, Forhandlingsorganet
gerne ser, kendetegner det arbejde,
der skal laves i MED i Vejle Kommune.

Intention

Vores MEDsamarbejde bygger på
viljen til at dele viden, lysten til
aktivt at bidrage til en attraktiv
arbejdsplads og en interesse og et
fælles ansvar for det udviklende og
sunde arbejdsmiljø.
• MED er tillidsskabende og effektivt. Samarbejdet er respektfuldt.
I MED spiller vi hinanden gode.
• MEDudvalget er en „tænketank“,
og vores samarbejde er baseret
på en grundholdning om, at

Forhandlingsorganet, som har
bestået af ledelsesrepræsentanter fra
Vejle Kommune og repræsentanter
fra de faglige organisationer, har været meget optaget af at sende nogle
vigtige signaler med MEDaftalen, så
MEDaftalen kan være med til at understøtte bæredygtige arbejdsfællesskaber med fokus på kerneopgaven,
attraktive arbejdspladser og skabe et
sundt og udviklende arbejdsmiljø.
HovedMED-udvalget

vores beslutninger
og strategier bliver
bedre med
en tidlig
og reel
inddragelse af
MED.
• Dialog,
forskellige
perspektiver og samarbejdet
om kerneopgaven er i centrum i
MED.
• De personalepolitiske værdier er
grundlaget for MED.
• Vi ved, at MED kan mere, når det
fungerer. MED skaber bæredygtige arbejdsfællesskaber.
MEDaftalen blev underskrevet den
27. februar 2020, og den
gælder for alle i Vejle Kommune fra 1. april 2020. Dette
er dog udsat til 1. september
2020 grundet nedlukningen.
Der er sket ændringer i
sammensætning og størrelse
af MEDudvalg, og der skal
foretages nyvalg og nyudpegning til alle MEDudvalg
senest i august 2020.
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Brugen af
online møder
via Teams
N

ogle vil huske, at vi i slutningen af 2019 fik installeret
Teams til brug for onlinemøder og videndeling på tværs i
organisationen. Der blev afholdt en
række kurser herom, og så skulle det
jo bare bruges.
Men med det som så meget andet
nyt, der stilles til rådighed, så kan det
nogle gange tage lidt tid, inden alle
kommer til at bruge det.
Men coronakrisen satte i den grad
skub i brugen af Teams, med mange
nye brugere i marts 2020.
I slutningen af maj og begyndelsen
af juni havde langt de fleste ansatte
mulighed for igen at møde ind på
arbejdspladserne, og så knækker kurven for møder afviklet i Teams.
Vi skal derfor hurtigt holde fast
i læringen med brug af Teams til
afvikling af møder, hvor det giver
mening, ellers er der risiko for, at
brugen forsvinder igen, når hverdagen for alvor melder sig.

Figur 1. Tilbagevendende teamsbrugere
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FORTÆLLINGER FRA FELTEN UNDER CORONAKRISEN

Fortællinger fra
felten under
		coronakrisen
Medarbejderrepræsentanterne i HovedMED har selv eller fået deres kollegaer til at beskrive udpluk af deres hverdag under coronakrisen, en hverdag, der var anderledes, men på
mange måder også en god hverdag med spændende forandringer.
Af Torben Hede Johansen, Materielgården

11.

marts lukker Danmark
ned. Fra den ene dag til
den anden var der bare
stille overalt, også på Materielgården. Materielgårdens medarbejdere
blev alle sendt hjem og kunne kun
afvente, hvad der nu skulle ske.
Hjemsendelsen for Materielgårdens medarbejdere blev ikke lang,
det viste sig hurtigt, at der var brug
for dem også på områder, hvor de
ikke normalt havde deres daglige
gang.
Materielgårdens medarbejdere
blev en del af det hold, der skulle
holde øje med, at legepladserne i
kommunen ikke blev benyttet af
de mange nu hjemsendte børn, så
det betød, at der blev holdt opsyn
og spærret af på alle offentlige
legepladser – en meget anderledes
arbejdsdag for en medarbejder, der
har sin daglige gang i skoven, og
som nu skulle sidde det meste af
dagen og blot holde øje.
Materielgårdens medarbejdere
blev også ret hurtigt en del af holdet, som skulle hjælpe med på AffaldGenbrug, da de så småt åbnede

op igen på genbrugspladserne. Materielgårdens medarbejdere skulle
sørge for, at trafikken kunne glide
stille og roligt ind på genbrugspladserne.
I forbindelse med at daginstitutionerne åbnede op, var der bud fra
Børn & Unge, der var brug for hjælp
til rengøring af legeredskaber.
Materielgårdens medarbejdere
har vist, at de er omstillingsparate. De fortjener en stor ros for,
at de i denne tid har været med til
at holde byen, skoven, strandene,
legepladserne, de grønne områder
og parkerne på et niveau som inden
corona – det har samtidig
også givet medarbejderne
et skulderklap for det
arbejde, de udfører hver
dag.
De har fået en ny
faglig stolthed for deres
arbejde i kraft af, at
alle nu kan se, når de
ikke er der til at løse
opgaverne.
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Af Bente Klausen, Social og Psykiatri

§85

medarbejderne,
som jeg er en del af,
yder socialpædagogisk støtte til udsatte borgere i eget
hjem, eller samtale og vejledning
til borgeren i et af kommunens
væresteder, en nødvendig støtte
også under corona. Mange borgere
har været meget udfordrede af angst
for corona, alle forandringerne i
deres hverdag, nedlukning af deres
arbejdsplads og deres værested. Savnet af et kram, usikkerhed i forhold
til hvornår, det hele bliver lukket op
igen. Ensomheden har for mange
borgere været stor.
Der var i forvejen gjort lidt
erfaringer med Skypemøde med
borgerne, men det blev nu sammen med telefonkontakt måden,
medarbejderen mødtes med borgeren på. Ikke alle borgergrupper
mestrer IT, derfor er Skype-/
Teamsmøder ikke brugbart til
alle borgergrupper.
For andre grupper har
medarbejderne mødtes med

borgerne udenfor. Der er blevet afviklet rigtig mange walk & talk med
borgerne i perioden. Vejlederne
erfarede, at borgere, der før havde
været svære at motivere til en gåtur
og motion i det hele taget, begyndte
at efterspørge gåture. Borgere, der
før ikke kendte deres nærområde,
fik nu kendskab til veje og stier i
lokalområdet.
Vejlederne arbejdede hjemmefra
og kørte ud til borgerne herfra.
Mange vejledere synes, det har væ-

ret rart, at der har været ro til både
telefonsamtaler, journalisering og
statusskrivning. Til hverdag sidder
vejlederne på storrumskontorer,
hvor der er uro og gennemgang. Der
har været holdt møder over Teams,
hvilket har været et godt redskab
til korte møder, men ikke særlig
anvendeligt i udviklingsarbejde.
Coronatiden har givet vejlederne
flere redskaber med i rygsækken til
mødet med borgerne. Fremadrettet
vil Skype blive anvendt mere, og de
mange gåture under nedlukningen
har givet den erfaring, at et
møde ikke kun er omkring
et skrivebord på et kontor.
Medarbejderne har fået
positive erfaringer med
hjemmearbejde og håber, at
der bliver mulighed i et eller
andet omfang for dette.

Af Helle Meng Newstead, administrativ medarbejder, Senior

D

et bliver dejligt, når man
igen kan afholde fysiske
møder, men Skypemøder
har også nogle fordele – man kan
se navn på vedkommende, der siger
noget. Man kan høre, hvad der
bliver sagt, der er en god mødedisciplin, der er mere ro omkring mødet,
og man sparer transporttid.
Coronakrisen har gjort mig klogere på min måde at arbejde på – jeg
har aldrig før arbejdet hjemme og
prøvet at undvære f.eks. en printer –
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men så finder man andre løsninger,
og det har vist sig, at disse løsninger
har været mindre tidskrævende og
langt bedre for miljøet – der er nok
sparet et par træer og farvepatroner.
Har man en opgave, man skal
koncentrere sig om, er det en stor
fordel at arbejde hjemme, hvor man
ikke får „unødvendige“ forstyrrelser, de „nødvendige“ klares fint på
telefon og mail.
Jeg har været mere effektiv, hvilket
skyldes, at jeg har haft større mulig-

hed for at planlægge min arbejds
dag/arbejdsopgaverne, og mit
stressniveau er faldet.
Man mangler det sociale, de gode
kollegaer, den daglige sparring og
input, hvilket også er utrolig vigtigt
for vores udvikling som mennesker/
kollegaer og den gode arbejdsplads
– det optimale for mig ville derfor
være en kombination af de to muligheder.

FORTÆLLINGER FRA FELTEN UNDER CORONAKRISEN

Af Dorthe Horn Christensen, arkæolog, Vejle Museerne

F

oråret 2020 blev på mange
måder alt andet end det, vi
troede, da vi sagde farvel til
2019. I Kulturforvaltningen stod vi
over for en gennemgribende ændring i strukturen med oprettelse af
en ny central stabsfunktion. Der var
også udskiftning i luften på poster
som chefer både for VejleMuseerne,
Musikskolen og Staben. Og så blev
vi sendt hjem.
I dette kaotiske spillerum, hvor
alle sad hver for sig og alene hjemme
bag computerskærmen, formåede
de forskellige afdelinger i forvaltningen alligevel at finde en form
for ny hverdag. Faktisk kan det her
i bagklogskabens klare lys måske
næsten virke som om, coronaen blev
en hjælpende hånd for samarbejdet
om at få de nye fællesskaber op at
stå. Alle blev vi tvunget ud af „det
plejer vi ikke at gøre“ eller „vi har
aldrig“-mentaliteten, og der bredte
sig en fælleskabsånd i afdelingerne,
i forvaltningen … ja faktisk i hele
kommunen om at få det her til at
virke.
Efter få ugers hjemsendelse blev
der lukket op for, at vi arkæologer
igen kunne få lov at gå på arbejde,
dog under hensyntagen til en masse
restriktioner, som blev udstukket til
skurvognslivet. Nogle af disse regler
om afspritning af flader i skurvognen virkede nærmest uoverskuelige
… har man nogen sinde overvejet,
hvordan det ville være at spritte af
i en rigtig svinesti fyldt med muddergrise? Nogenlunde sådan virkede
den opgave til at starte på. Men ret
hurtigt viste det sig, at det fokus på
at holde rent i skurvognen faktisk
bevirkede, at VejleMuseerne aldrig
har haft så rene skurvogne. Noget,
flere af os håber, vil sætte en tendens
for fremtiden, da det rent faktisk
højner det arbejdsmiljø, vi arbejder i.
Online middagsmøder, hvor man
„spiste madpakker“ sammen, blev
opfundet med stor succes og er
noget, vi vil fortsætte med. Det blev,

tvunget af omstændighederne, tydeligt, at vi også kan mødes i kantinen
eller ved kaffeautomaten, selvom vi
sidder på en mark i Egtved, og på
den måde opretholde et fællesskab
med de andre på museet.
På det personlige plan har det for
mig selv været en kæmpe gave at
opdage Teams og de muligheder, det
giver for at deltage i møder uden at
skulle smide alt, man har i hænderne, fra sig. Ved flere møder, der
har haft karakter af orienteringer,
og som har krævet, at man lytter
meget, har det faktisk været muligt
at arbejde på udgravningen samtidig

med, at man deltog i møderne. Noget, der har været utrolig effektivt,
og som har formindsket det pres,
man kan arbejde under, når man er
ansat på eksterne midler og samtidig
er engageret i MED-systemet og er
tillidsmand.
Med få ord kan man summe forårets begivenheder sammen til „Da
coronaen blev kultur“! Den blev fysisk en del af de udstillinger, der blev
lavet på museerne. Den bevirkede,
at vi måtte ændre alle de måder, vi
arbejder og mødes på. Den ændrede
vores vaner og vores bevidsthed …
ja faktisk hele vores kultur.
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Af Kate Nohr Jørgensen, Jobcentret

H

vad kunne være godt at tage
med tilbage til dagligdagen,
når COVID-19 er overstået?
Jeg har arbejdet med den samme
type opgaver i ca. 13 år. Jeg har haft
meget svingende antal borgere på
min sagsstamme. Ofte borgere, der
har haft en adfærd, der bærer præg
af deres socialproblematikker i kombination med enten sygdom eller
misbrug, og ofte begge.
Jeg har altid haft en følelse af
konstant at være knapt klædt på
i forhold til kendskabet til disse
menneskers historier. Som hovedregel læser jeg de seneste noter og
lægeakter i en sag, således at jeg
har en viden inden det første møde.
Men jeg når sjældent at grave ned
i sagsakterne, og derved sker det
ofte, at borgerne oplever, at man
forsøger de samme indsatser igen
og igen, bare kaldt ved andre navne.
Og derved får vi disse langvarige
sager på kontanthjælp af op til 20
års varighed.

Når jeg arbejder hjemme, betyder det, at jeg har ro til fordybelse. Jeg har tid til at stykke en
sag sammen og se helheden og
derved tage bedre beslutninger
om, hvordan vi hjælper borgeren
videre mod beskæftigelse, alternativt afklare deres fremtidige
forsørgelsesgrundlag.
Men jeg ved også, at det ofte
er sammen med mine kollegaer, jeg udvikler mig, og at
jeg også har brug for sparring, når noget bliver svært,
eller jeg oplever, at jeg ikke kan
komme videre i en problemstilling.
Derfor er Teams er rigtig godt
værktøj. Det er lettere at holde et
sagssparringsmøde, da disciplinen
omkring strukturen bliver tydelig,
og vi ikke konstant afbryder hinanden ved bekræftende kropssprog
eller andet fysisk.
Min erfaring er, at vi helst skal
være i huset hele tiden med henblik
på tilgængelighed for vores borgere.

Mit ønske til fremtiden er, at der bliver en større mulighed og fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdet og
dermed fordybelse.
Det vil sige, at der holdes færre
fælles møder, eller at de f.eks. ligger
på samme dag på ugen. Således der
ikke ligger et sparringsmøde tirsdag,
et afsnitsmøde torsdag og et teammøde fredag.

Af Louisa Merring Mikkelsen, Mølholm Skole

I

tiden, hvor vi var hjemsendt under corona, skulle alt nytænkes,
og man skulle bruge sin pædagogfaglige tilgang på en helt anden
måde end face to face med børnene.
Omsorg via et kamera eller et telefonopkald kan være udfordrende, og
man kan føle, at man ikke helt slår
til som pædagog, og at ens rolle ikke
helt bliver udfyldt. Men så kom nye
ideer og tilgange i spil.
Jeg havde på daværende tidspunkt
2. årgang. Vores team holdt onlinemøder, hvor vi aftalte, hvad vi gjorde
i ugens løb, og om der var elever, vi
skulle være ekstra opmærksomme
på i denne nedlukning.
Jeg underviste to elever online.
Det vil sige, at vi „ringede“ hinanden op over Google Meet, så vi

16 | HR-REDEGØRELSE 2020

både kunne se og høre hinanden.
Hvis Google Meet drillede, brugte
vi FaceTime på telefonen. Børnene
læste enten højt for mig, hvor jeg
kunne følge med på skærmen, eller
lavede opgaver i deres arbejdsbøger.
Vi havde lavet et skoleskema over
dagene, som børnene fulgte. Både
med opgaver, de selv skulle lave, og
opgaver sammen med mig online.
Jeg holdt også online billedkunst,
hvor jeg havde gjort alle tingene klar.
Inden timen startede, havde jeg
overvejet, hvilke ting man kan have
i hvert hjem, og hvilke erstatninger
man kan bruge, hvis de ikke havde
det. Jeg lavede en frø med børnene
ud af toiletpapirsrulle, tusser og papir. Jeg forklarede, hvad man skulle,

og gav god tid til, at alle kunne følge
med.
For at sikre, at børnene følte sig
set og hørt, begyndte vi timerne
med at spørge hvert enkelt barn, om
de havde noget på hjerte, noget de
gerne ville fortælle om osv. Dette
var med til at sikre, at alle børn
havde mulighed for at sige noget
og gjorde, at jeg hørte en smule om
deres trivsel. Hvis jeg studsede over
noget, kunne jeg altid tage ekstra
kontakt med barnet.
Som SFO-pædagog brugte jeg tid
på at finde ideer og links til forældrene, som de kunne lave med
deres børn, hvis de manglede ideer.
Dette var ikke SKAL-opgaver men
muligheder.

FORTÆLLINGER FRA FELTEN UNDER CORONAKRISEN

Af Rådhusservice

H

vad har Rådhusservice dog
brugt tiden til?
Så er Rengøring, Kantinen
og Teknisk Service på plads igen til
en mere normal hverdag. På egen
plads vel at mærke, og det er vi i
Rådhusservice rigtig glade for.
Teknisk Service har fået klaret
en masse opgaver udendørs, og
rengørings- og kantinepersonalet
har haft nogle rigtigt sjove oplevelser med børnene, pædagogerne
og lærerne på institutionerne og
skolerne.
Og børn især har ind i mellem
nogle finurlige bemærkninger, her
er nogle eksempler:
• Hvad hedder du? Hvor gammel
er du? Du ligner min oldemor.
• Færdig, kan jeg lige få noget
toiletpapir?

• Se Louise, hun gør rent på det
toilet, du lige har brugt.
• Carsten skal have lyserøde sandaler eller lyserød neglelak.
På nogle af skolerne blev der gjort
rent i timerne, og her var samarbejdet med børnene i top. Rengøringen var bedste venner, og børnene

var behjælpelige med at løfte ting
på pladserne, så der kunne tørres
borde af.
Og så var børnene rigtigt dygtige
til at spritte af og vaske hænder,
men en enkelt fik sprit i håret, da
han gik hen under en spritdispenser.
Da rengøringsopgaven på institutioner og skoler stoppede, var der
gaver til de fleste og en udpræget
tilfredshed med den indsats, de
havde ydet.
Jo, Rådhusservice er blevet en
stor oplevelse rigere, og nu er tiden
kommet til at få indhentet det forsømte på egne pladser – bl.a. har vi
ikke fået gjort hovedrent!

Af Henny Fogt og Jeanette Madsen, Gulkrog Aktiviteten

G

ulkrogcentret lukkede ned
den 12/3 og har været lukket
siden. Derfor har personalet
i aktiviteten hjulpet til på Gulkrog
Plejecenter. Vi har bl.a. brugt meget
tid på rengøring af fællesarealer,
men også hjulpet til med diverse
opgaver som medicindosering, lette
plejeopgaver og indkøb for borgerne.
Plejecentret blev i forbindelse
med corona også helt lukket ned,
også for besøg af pårørende. Da vi
i maj begyndte at åbne lidt op for

besøg igen, foregik det udenfor. Alt skulle planlægges, og
besøgstiderne skulle bestilles
via telefon, det stod aktivitets
personalet for, ligeledes at
hente/bringe borgerne til besøg
i teltet i haven. Det har fungeret rigtig godt, og de pårørende
har langt hen ad vejen været
meget forstående for hele
situationen.
Borgerne på Gulkrog Plejecenter har også nydt godt af
vores tilstedeværelse. Vi har

gået mange
ture og har haft
mange rigtig
gode samtaler
og hyggestunder.
Vi har hygget
med Sankt Hans
i gården og haft
sommerhygge i
salen med lækre
drinks.
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Af Trine Rafaelsen, Englystskolen

H

verdagsskildring fra Uddannelse & Læring.
Onsdag aften 11. marts,
da det blev meddelt, at landet skulle
lukke ned, blev der travlhed på skolerne. Skolen skulle lukkes ned, og
der skulle etableres nødpasning for
de elever, hvor forældre var omfat-

Så en ny og anderledes hverdag blev
hurtigt en realitet. Musikundervisningen
foregik i hallen, hvor eleverne dannede
gitter, så der var to meter imellem dem.

tet af nødberedskab. Fra mandag
16. marts skulle lærernes arbejde
foregå hjemmefra med nødundervisning af eleverne via computer
– en ny og anderledes hverdag, som
ingen havde prøvet før – mange ting
skulle på kort tid koordineres: hvem
stod for online-nødundervisningen
og hvornår? hvem havde kontakten
med det enkelte barn? hvor mange
timers nødundervisning pr. dag?
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og meget andet. Læringskurven
var stejl, og var man ikke ekspert i
GoogleMeet, Teamviewer, Skype
– så blev man det ved praktisk
erfaring. Det har været meget
forskelligt, hvordan personalet har
oplevet at være hjemsendt og skulle
arbejde hjemmefra, nogle savnede
det fysiske samvær og fællesskab
med kollegaer og elever.
I løbet af påskeferien kom der
med meget kort varsel nye retningslinjer fra regeringen. Nu skulle eleverne indtil 6. klasse nødundervises
på skolen, mens resten stadig skulle
nødundervises hjemmefra.
Grundet de mange restriktioner
var der utroligt meget, der skulle
planlægges, inden eleverne mødte
ind igen, som en kollega udtalte:
Det føltes som at planlægge et helt
skoleår på en dag. Eleverne skulle
deles i mindre hold, da der på grund
af afstandskrav mellem bordene
ikke måtte være en hel klasse i et
lokale. Der skulle laves ude- og indelegegrupper og plan over eleverne,
som skulle møde forskudt ind. Der
skulle købes udendørs legetøj, da
al nødundervisning som udgangspunkt skulle foregå udendørs. Der
skulle sættes coronaopslag op, laves
håndvaskregler/-instruks mm.

Når man kigger tilbage, hvad har
vi så lært? Var der noget, der fungerede godt, og var der noget, der
var svært? Det er selvfølgelig meget
forskelligt fra skole til skole og fra
person til person, men her er nogle
bud:
De mindre elevgrupper gav mere
tid og nærvær for personalet til den
enkelte elev. Den ændrede struktur
med f.eks. forskudte pauser, eleverne som havde forskudt mødetid,
samt at forældre afleverede deres
børn udenfor, gav mere ro til gavn
for både børn og voksne.
Der har været mere fokus på øget
hygiejne bl.a. via håndvask, øget
rengøring af toiletter samt legetøj.
Dette har været meget tidskrævende
– især den hyppige håndvask, men
har også positivt været med til at
nedbringe sygefraværet.
De fleste møder er blevet holdt
online. Det er der gjort forskellige
erfaringer med – både positive og
negative – alt efter mødets længde
og antallet af deltagere.

FORTÆLLINGER FRA FELTEN UNDER CORONAKRISEN

Af Helene Jensen, Børnehuset ved Banen

U

nder nødpasningen og
genåbningen har det været fantastisk for børnene
at være i mindre grupper.
Som voksen har der været rigtig meget tid til nærvær med børnene. Der
har været tid til at observere deres
leg og hjælpe dem med at løse konflikter. Der har været tid til at sætte
ord på de følelser, børnene har haft.
Hele deres hverdag har været meget
mere forudsigelig i forhold til de forskellige overgange, børnene bliver
mødt af i løbet af hverdagen. Vi har
oplevet færre konflikter blandt børn
f.eks. på badeværelset, når de skulle
stå i kø til toilettet og vaske hænder.
Når børnene skulle i garderoben og
tage deres tøj af og på, har der både
været tid til at guide dem, hvor det
er svært, og der har været ro for
dem, fordi vi har været der i små
grupper ad gangen.

En historie fra hverdagen:
Da vi i genåbningsfasen skulle
starte op igen, sendte vi i min
gruppe de fleste af vores børn i skole
og skulle modtage nye børn, dem
der skal i skole næste år.
Det hele blev en lidt anderledes
start, idet forældrene havde overleveret deres børn til os via telefonen
og ikke været til det infomøde, som
vi havde inviteret til, og derfor ikke
havde set den enhed, børnene skulle
til at gå i.
Vi var forberedte og klar til at
modtage de her dejlige børn på en
helt ny og anderledes måde, og det
har været så godt for alle børnene,
at forældrene via DayCare har modtaget, hvem deres barns voksen ville
være, og hvilken gruppe børnene
skulle være i, så børnene vil møde
ind til en forudsigelig hverdag i
deres nye rammer.

I forbindelse med overleveringssamtaler var vi forberedte på, at
nogle af de nye børn nogle gange
havde svært ved at sige farvel til
deres mor og far. Nogle af dem
havde de første par dage svært ved
det, men børnene var gode til at
finde ud af, at dette var deres nye
base. Fra at have haft det svært
med at sige farvel til mor og far, er
de blevet gode til at give et kram
og sige „hej hej“, og så er de klar til
dagen. Jeg er af den overbevisning,
at det har været virkelig godt for
børnene med forudsigeligheden og
at være i små grupper. Børnene har
mærket, at der har været tid til, at
vi som voksne har kunnet støtte op
om børnene og give os tid til at lære
dem at kende.
I det efterfølgende har vi åbnet
til lidt større grupper, så allerede
her har det været svært for nogle af
børnene at være i de lidt større fællesskaber.
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UDFORDRINGER UNDER
CORONAEN

Disse skønne fortællinger fra forskellige dele af vores organisation
viser, at man på vore arbejdspladser
har fundet ud af at håndtere coronakrisen i forhold til de opgaver, der
var. Der er også opstået nye måder
at arbejde på, som har vist nogle
positive ting, medarbejderne gerne
ser med ind i fremtiden.
En del medarbejdere fra især
Rådhusservice, Materielgården,
Jobcentret og Biblioteket har bistået
andre forvaltninger, især Børn &
Unge. Medarbejdere centralt har
været ude på institutionsniveau. Det
har givet nogle værdifulde indsigter
på tværs af vores organisation, som
forhåbentlig kan være gavnlige i
fremtiden og har vist, at der også
i vores organisation er stor fællesskabsfølelse.

Coronakrisens mange ansigter

Emnerne for coronacoachingen har
været meget forskellige bl.a. afhængig af livsstil, alder, personlighed og
forhistorie.

Eksempler på coachingemner:
• Jeg føler ikke, jeg er effektiv nok,
når jeg også ønsker at være en
god forælder for mine hjemsendte børn.
• Gamle ubehagelige oplevelser
dukker op i ny form presset frem
af utrygheden ved corona.
• Kan jeg gå på arbejde, når vi ikke
ved, om det er farligt for mit
ufødte barn?
• Jeg har en kronisk sygdom. Jeg
er bange for at komme tilbage på
arbejde.
• Jeg kan ikke kende mig selv. Jeg
plejer at være i godt humør, og
nu er jeg grådlabil og overfuser
mine kolleger og min familie.
Coronacoaching, et bidrag til os
• Jeg føler ikke, at jeg laver nok, og
vil ikke forstyrre min leder, for
ansatte i en tumultarisk tid
Coronakrisen har puffet til os på
jeg kunne jo bare tage mig sammange måder, og der har været
men.
meget nyt at forholde sig til. Det har
• Det er rigtig svært at håndtere,
gjort, at nogle medarbejdere har vænår en borger ringer og overfuser
ret udfordret, og i Koncern HR har
mig i mit eget hjem.
vi tilbudt coaching og rådgivning til
• Jeg har tidligere haft angst og
dem, der har haft behov for det.
synes nu, at det begynder at komme igen.
• Jeg nærmer mig 65 og synes ikke,
Hvad kan coaching, når vi har det
mine kolleger overholder de retningslinjer, vi har sat op i forhold
svært:
• Vi kan få sat ord på det, som vi
til corona.
synes er svært
• Min krop begynder at gøre ondt,
• Bremse negativt tankespind
og jeg kan ikke koncentrere mig,
• Hjælpe os til at se nye strategier
når jeg sidder så lang tid ved mit
til at imødekomme den konkrete
køkkenbord og arbejder.
udfordring
• Jeg plejer mentalt at kunne efter• Formulere en ønsket fremtid
lade de svære sager på arbejdet.
• Hjælpe os til at finde handlemu- • Jeg er enlig mor og plejer at få
ligheder
hjælp fra mine forældre. Det tør
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jeg ikke, tænk hvis vi smitter
dem. Det presser mig.
• Jeg bor alene og føler mig ensom
og har rigtig svært ved at skulle
arbejde hjemmefra uden at se
mine kolleger.
• Jeg føler mig udbrændt og har
svært ved at adskille arbejde og
fritid.
• I starten gik det rigtig godt, og
jeg kunne knokle igennem hele
dagen. Nu kan jeg næsten ikke
tage mig sammen.
Nogle af de reaktioner, medarbejderne har haft, er: Dårlig nattesøvn,
mistet selvtillid, dårligt humør, koncentrationsbesvær, mindre rummelighed, eller de er trætte, ugidelige
og energiforladte. Coronakrisen har
mange ansigter, og der er også dem,
der har haft det rigtig godt med at
arbejde hjemmefra med f.eks. roen
til fordybelse eller spændingen ved
alle de nye arbejdsopgaver, der kom
med corona.
En gruppe, som måske har været
lidt overset, er dem, der skulle blive
hjemme – og ikke lave noget. Være
derhjemme og undlade at blive smittet og smitte andre. Mange vil sige:
„Hvor fedt“. Men hvis man gerne vil
bidrage og bedre kan håndtere en
krise ved at handle, så kan det være
psykisk hårdt ikke at kunne handle.
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Hvor mange

		er vi?

		–arbejdskraften
FULDTIDSSTILLINGER

et tilstrækkeligt antal kvalificerede
ledere og medarbejdere i et arbejdsmarked med normal lav ledighed og
stor efterspørgsel efter kvalificeret
arbejdskraft inden for vore fagområder. Det betyder også, at mange
unge hvert år skal vælge en uddannelse til, der målretter sig mod det
kommunale arbejdsmarked.
Ved optaget til de videregående
uddannelser her i 2020 (se Figur 3)
kan det ses, at sygeplejerskeuddannelsen gennem flere år har haft en
stigning i antal optagne. I 2020 er

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

der en svag stigning på de øvrige.
Når vi kigger frem mod minimumsnormering, kan dette give
rekrutteringsudfordringer. Dimensioneringen for SOSU-assistentelever
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
perioden 2009-2012.

Figur 3. Optagne studerende i 2020
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Figur 4. Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i Vejle Kommune
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Udviklingen i antal fuldtidsstillinger

Kilde: KRL
Vejle Kommunes indbyggertal
udvikler sig i disse år, og vi er nu
Danmarks 5. største kommune. Pr.

1.4.2020 har vi 115.748 indbyggere.
Antallet af ansatte pr. 100 indbyggere er fastholdt fra 2018 til 2019.

På landsplan er der sket et mindre
fald på 0,1.

Figur 5. Udviklingen i antal ansatte pr. 100 indbyggere i Vejle og hele landet
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Der er i løbet af 2019 sket en stigning i antal ansatte på 69 fuldtidsstillinger. Dette fordeler sig på

forskellige forvaltninger og faggrupper, men kan i Børn & Unge være
begrundet i fx højere børnetal som

følge af større indbyggertal. Der er
dog tale om små udsving.

Tabel 1. Udviklingen i antal fuldtidsstillinger fordelt på forvaltninger

Børne- & Ungeforvaltningen
Kommunaldirektørens område
Kultur & Fritid
Teknik & Miljø
Velfærdsforvaltningen
Økonomi-, Arbejdsmarkeds- &
Sundhedsforvaltningen
Hovedtotal
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Udvikling i antal Udvikling i %
(2018-2019)
(2018-2019)

2017

2018

2019

3.949

4.004

4.041

38

0,9%

85

87

88

1

0,8%

210

210

207

-3

-1,3%

366

374

379

6

1,6%

2.830

2.912

2.937

25

0,9%

752

750

755

5

0,7%

8.221

8.365

8.435

69

0,8%
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PERSONALEOMSÆTNING

Kommune som helhed er faldet
med 0,2 procentpoint.
De 3 områder, hvor vi oplever de
største rekrutteringsudfordringer og
også demografisk vil være pressede,
er Senior, Voksen Drift og Dagtilbud. I Voksen Drift er personaleomsætningen steget det seneste år efter
flere års fald, i Senior og Dagtilbud

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 andre søger nye udfordringer. Personaleomsætningen i Vejle

er den steget lidt. En stor del af
personaleomsætningen i Dagtilbud
er pædagogmedhjælpere, hvor dagtilbuddene ofte ansætter unge mennesker, der typisk er ansat måske et
år, inden de skal læse videre.

Figur 6. Udviklingen i personaleomsætningen på FagMEDniveau
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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 arbejdstilrettelæggelse blevet inden for en
del fagområder, og det er derfor
en langsommelig proces at ændre

dette. Det er dog en af de faktorer,
der nu ses på, og som KL har fokus
på som en måde til at øge arbejdskraftudbuddet især indenfor de
faggrupper, hvor der er eller kommer rekrutteringsudfordringer. Der
er i regi af KL igangsat projekter på
landsplan for at se på mulighederne

for at tilrettelægge arbejdet på en
måde, der gør flere timer attraktivt.
I Delpolitik om Ny tilstedeværelse, som HovedMED vedtog den
14. august 2020, er der også fokus på
at få lokale drøftelser om arbejdstilrettelæggelse.

Figur 7. Beskæftigelsesgrad for månedslønnede
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Som det fremgår, er den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for
månedslønnede i Vejle Kommune
lidt under landsgennemsnittet, men
mens den på landsplan har været
på samme niveau siden 2015, er
beskæftigelsesgraden i Vejle Kom-
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Alle Kommuner

mune opadgående. En af årsagerne
er, at Vejle Kommune havde og
fortsat har flere månedslønnede
tilkaldevikarer ansat på mellem 0-19
timer/uge. I 2015 udgjorde denne
gruppe i Vejle Kommune 7,2 %, men

alene 1,9 % på landsplan. I 2020 er
denne forskel næsten udlignet.
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Ledelse
Vejle Kommune har 387 ledere.
Ca. 1/3 er mænd, og 2/3 er kvinder. Dette skal sammenholdes med,
at mere end 3/4 af de ansatte er
kvinder.
Aldersfordelingen blandt lederne
viser, at vi har ledere i aldersspektret
30 til +65.
I 2019 var der en udskiftning på
57 lederstillinger.
En gennemgang af lederansættelser de seneste 2 år indikerer, at
i ca. halvdelen af tilfældene var de
personer, der blev ansat, allerede
ansat i Vejle Kommune enten som
medarbejder eller i en lederstilling
et andet sted i kommunen.
En så høj andel intern rekruttering understreger relevansen af
at arbejde med talentudvikling og

førlederforløb mv. for at sikre, at der
er kvalificerede ansøgere til ledige
stillinger i takt med, at nuværende
ledere stopper.

Talentudvikling for ledere
med potentiale

Med en lederomsætning på ca. 14 %
skal vi sikre, at vi har en god intern
fødekæde. I 2019 gennemførte Koncern HR i samspil med konsulentfirmaet LEAD et intensivt talentforløb
for 16 ledere med potentiale til
ledelse på et højere niveau. Fælles
for alle deltagerne er, at de er blevet
indstillet af egen leder/chef og
godkendt af Direktionen til at være
en del af talentforløbet. Forløbet har
haft fokus på udvikling med afsæt i
Vejle Kommunes ledelsesværdier.

Hvorfor et talentforløb med netop
denne målgruppe?

Det handler både om den enkeltes
udvikling, men ikke mindst om at
sikre en „fødekæde“ af kvalificerede
ansøgere til kommende vakante lederstillinger på højere niveau i Vejle
Kommune.
I en situation, hvor vi i stigende
grad har skullet kæmpe for dygtige
kolleger, er det vigtigt, at vi har
fokus på udvikling af talenter på alle
niveauer i organisationen. Blandt
andet derfor har det været en del
af programmet, at deltagerne har
arbejdet med talentudvikling i egen
organisation. Det handler også om
at fremme en generel talentudviklingskultur.

Talentforløbets indhold og aktiviteter

Som en del af forløbet arbejdede talenterne med en konkret case fra AROS.

Forløbet startede med et kick-offmodul for alle talenterne og deres
ledere.
Derefter bestod det af et spor 1
med talentsamlinger. Derudover var
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Figur 8. De to spor i Talentudviklingsforløbet for ledere
Spor 1: Talentsamlinger
Kick-off

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

„Du skal ville
noget“

„Skab
resultater“

„Spil hinanden
gode“

„Tegn
fremtiden“

Afslutning

Spor 2: Understøttende talentmiljøer
Uddannelse:
Mentor og
nærmeste
leder

Individuel
samtale

der et spor 2 med understøttende
talentmiljøer, der har givet træningsbaner hjemme i praksis for det
enkelte talent, sparring og feedback
fra talentets nærmeste leder og den
tilknyttede mentor. Her handler det
om at sikre, at viden omsættes til
praksis.
De fire moduler på spor 1 er
udformet med direkte afsæt i pejlemærkerne fra Vejle Kommunes
ledelsesværdier: „Ledelse med Vilje”.
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Løbende samtaler mellem talent, nærmeste leder og mentor,
træningsbane i praksis samt feedback på talenternes
træningsbane

Afsluttende del af forløbet – de studerende blev i den grad udfordret

Den formelle del af forløbet blev
afsluttet ved en bootcamp, hvor
de, i tværfaglige grupper, havde 24
timer til at arbejde med strategiske
opgaver/problemstillinger stillet
af Direktionen. Det var også for
Direktionen, de skulle præsentere
deres løsning og overvejelser. Skulle
hilse fra talenterne og sige, det var
intensivt!

Individuel
samtale

God erfaring med forløbets
mentorordning

Som en del af forløbet har alle deltagere være tilknyttet en personlig
mentor. Erfaringerne har været så
positive, at Koncern HR, i samarbejde med forvaltningerne, vil undersøge muligheden for yderligere
mentorordninger.
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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.
Reglementsansatte, som er stillinger

inden for det pædagogiske område
fra den tidligere statslige forsorg, er
nu helt udfaset i Vejle Kommune.

Tabel 2. Udviklingen i ansættelsesformer 2017-2019 i Vejle Kommune

OVERENSKOMSTANSATTE

2017

2018

2019

Udv. i antal
(2018-2019)

Udv. i %
(2018-2019)

Overenskomstansatte total

7.812

7.999

8.101

102

1,3 %

Overenskomstansat

6.549

6.693

6.721

28

0,4 %

Vikar

906

966

946

-21

-2,1 %

Elev

293

279

310

31

11,3 %

61

56

46

-10

-17,4 %

66

66

0,0 %

Seniorjob
Tilkaldevikar

4

12

8

195,8 %

151

115

85

-31

-26,5 %

Tjm. Lærere (før 1.4.1992)

91

68

47

-21

-30,4%

Tjenestemandsansat

58

47

38

-9

-19,5 %

Reglementsansat
Særlige vilkår total
Fleksjob
Skånejob
Jobtræning
Revalidering
Hovedtotal

2

1

0

-1

-100,0 %

259

250

248

-2

-0,9 %

243

237

229

-7

-3,1 %

12

10

14

4

43,5 %

4

3

4

1

28,5 %

1

0

0

0

73,3 %

8.221

8.365

8.435

69

0,8 %

SÆRLIGE VILKÅR

TJENESTEMÆND

2

Kontraktansat chef
Tjenestemænd total
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Andelen af kontraktansættelser stiger relativt meget. Kontraktansættelser anvendes, hvor alternativet er
en tjenestemands- eller åremålsansættelse. Det drejer sig om Direktionen og skoleledere.
Antal ansatte i seniorjobordningen er fortsat faldende, hvilket er
udtryk for, at færre falder for dagpengeretten inden for de sidste 5 år
forud for efterlønsalderen. Konjunk-

turudsving kan aflæses på antallet af
seniorjob.
Antal fuldtidsansatte i fleksjob
er faldet med, hvad der svarer til 7
fuldtidsansatte. Ser man derimod
på antal personer i fleksjob, er dette
steget med 18 personer. 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 ved
fratrædelse.
Vikaransættelser ser umiddelbart
ud til at være faldende, men dertil
skal lægges tilkaldevikarer, og dermed er der en stigning på ca. 4 %.
Vikarer dækker over både barselsvikarer, visse projekt- og andre midlertidige ansættelser samt vikarer i
forbindelse med sygdom.

		

Tabel 3. Antal personer i fleksjob

2016

2017

2018

2019

365

372

408

426

Figur 9. Antallet af vikarer fordeler sig således på forvaltningerne
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KØN

Den samlede kønsfordeling blandt
de ansatte i Vejle Kommune er skæv
med 77,7 % kvindelige ansatte. På
landsplan er det tilsvarende tal
76,3 %. Disse tal har kun udviklet sig
marginalt de seneste år.
Ser man på de forskellige faggrupper, tegner det et billede af et

kommunalt arbejdsmarked, der tillige er internt kønsopdelt. Arbejdspladserne med flest mænd er inden
for de tekniske faggrupper, mens der
er flest kvinder inden for velfærdsområderne. Det er en kultur, der
kun langsomt lader sig påvirke og i
første omgang skal slå igennem på
de unges uddannelsesvalg.

I kommunens topledelse er kønsfordelingen lige med 19 kvinder og
18 mænd. Direktionen består efter
1.8.2020 af 3 kvinder og 3 mænd.
Kigger man på køn og deltid, viser
data fra Ligestillingsredegørelsen,
at 47,2 % af de kvindelige ansatte er
på deltid, mens dette alene gør sig
gældende for 21,6 % af mændene.

Figur 10 . Udviklingen i kønssammensætningen 2016-2020
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Figur 11 . Kønsfordeling på faggrupper 2019
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ALDER

Tilbagetrækningsreformen betyder,
at langt flere forbliver på arbejdsmarkedet langt op i 60’erne og er
dermed med til at øge arbejdskraftudbuddet. Tallet for +60 år er på 10

De ansatte i Vejle Kommune spreder
sig aldersmæssigt over mange år fra
under 20 år til mere end 70 år.

år steget med 5 procentpoint eller
521 personer flere i aldersgruppen.

Figur 12. Udviklingen i aldersfordelingen 2010-2020
Aldersfordeling 2020
60 år >
13%
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At udøve ledelse og kollegaskab i
en medarbejdergruppe fordelt på
alle aldersgrupper kalder på en differentieret ledelse og differentieret
tilgang med fokus på den enkeltes
behov.
Der er lavet megen forskning i,
hvad forskellige generationer af

< 30 år
12%

30 - 39 år
24%

40 - 49 år
26%
50 - 59 år

60 år >

< 30 år

30 - 39 år

medarbejdere ønsker sig af arbejdspladsen og ledelsen.
Derfor vil HovedMED i efteråret
begynde at se på en livsfasepolitik
fremfor en decideret seniorpolitik.
Der er behov for at se på, hvad
medarbejdere i forskellige livsfaser,
der til dels afspejler de 5 generatio-

40 - 49 år

50 - 59 år

60 år >

ner, har af ønsker og forventninger,
hvis de skal finde arbejdspladsen
attraktiv.
Dertil kommer, at vi jo alle er
forskellige bl.a. også på baggrund af
køn, etnicitet, uddannelse, personlighed og social arv.

ARBEJDSPLADSENS FEM GENERATIONER
•
•
•
•
•

Traditionalister – kom på arbejdsmarkedet fra 1950-1964 og er i dag mindst 65 år –
de arbejder hård, er konservative, konsensussøgende, loyale overfor virksomheden
Baby boomers – kom på arbejdsmarkedet fra 1965-1985 og er i dag mellem 40-60 år
– de er succesfulde, præsterende, ambitiøse, er ikke vilde med autoriteter og er loyale
overfor deres egen karriere
Generation X – kom på arbejdsmarkedet fra 1985-2000 og er 20-40 år – de går efter
work/life balance, er team-orienterede, kan ikke lide regler og er loyale overfor relationer
Generation Y – kom på arbejdsmarkedet fra 2000 og indtil nu og er under 30 år – de
er selvsikre, har finansiel succes, tror på sig selv, men er også team-orienterede – og
er loyale overfor både sig selv og relationer
Generation Z – den yngste generation på arbejdsmarkedet som konstant er på sociale medier og bruger ikoner som sprog
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ETNICITET

Andel af ansatte med ikke-vestlig
baggrund blandt de kommunale
ansatte ligger stabilt ca. 2 % point
under deres andel af arbejdsstyrken
i Vejle Kommune.
Det er forskelligt fra fagområde
til fagområde, i hvor høj grad vi har
ansatte med ikke-vestlig baggrund.
En stor del af forklaringen herpå

Andelen af borgere i arbejdsstyrken
(16-66-årige) med ikke-vestlig baggrund stiger i Danmark og i Vejle
Kommune.
Vejle Kommunes andel af ansatte
med ikke-vestlig baggrund følger
udviklingen for alle kommuner i
Region Syddanmark.

er deres uddannelsesmønster, hvor
en del af borgerne med ikke-vestlig
baggrund søger andre uddannelser
end dem, der retter sig mod den
kommunale sektor.

Figur 13. Relativ andel af ansatte med ikke-vestlig herkomst
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Vejle Kommune arbejdsstyrken

Vejle Kommune andel af ansatte

Kommunerne i Region Syddanmark andel af ansatte

Kommunerne på landsplan andel af ansatte

Tabel 4. Andel af ansatte med ikke-vestlig herkomst på fagområde 2019

Etniske danskere
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst)
Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst)
Kommunalt ansatte,
total
Andel ansatte med ikkevestlig herkomst blandt
de ansatte i kommunen
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Undervisningsområdet

Ældre,
sundhed
og handicap

Total

716

1.496

2.149

9.389

122

58

46

234

528

23

46

21

28

85

203

1.649

3.638

795

1.570

2.468

10.120

4,12 %

3,35 %

7,30 %

2,93 %

9,48 %

5,22 %

Administrativt
område

Børne- &
Ungeområdet

1.558

3.470

68

Teknisk
område
samt
service
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Hvordan

		har
			vi det?
SYGEFRAVÆR

Der er fortsat stort fokus på sygefraværet i den offentlige sektor.
Sygefraværet i kommunerne steg
med 0,2 dage i 2019, bl.a. fordi store
kommuner som København, Esbjerg, Odense og Aarhus alle havde
en stigning på min. 0,4 dage.
I Vejle faldt sygefraværet med 0,1
dag.
Nedenstående Figur 14 og 15 viser
en benchmark med relevante kommuner. Vejle er en af de få kommuner, som har haft et fald i sygefraværet fra 2018 til 2019.

Sygefraværet i kommunerne under
ét er faldet fra 14 fraværsdage i
2007 til 12,1 i 2019. 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.
Udover at der er stor forskel
kommunerne imellem, er der også
forskelle internt i kommunen blandt
sammenlignelige arbejdspladser, fx

to dagtilbud eller 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.

Figur 14. Udviklingen i sygefraværet 2007-2019 i Vejle Kommune og på landsplan
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Figur 15. Benchmark sygefravær – opgjort i dage
13,5
12,9

13
12,5
12

12,1
11,9

12,3

12,8

12,2

12

11,8
11,5

11,5
11

12,9

12,2
11,8

11,7

11,2

11,2
10,8

10,8

11,5 11,4

11,2

11,1

10,8

10,5
10
9,5
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MÅLTAL FOR SYGEFRAVÆR

I 2019 tiltrådte HovedMED, at Vejle
Kommune skulle indføre måltal for
sygefravær på FagMED-niveau.
Det betyder, at vi i fællesskab skal
nedbringe sygefraværet med 0,9 dag
– en nedbringelse på 8,4 %.
Ved at arbejde med måltal for sygefravær vil vi sikre gennem visuelt
værktøj, at sygefraværet på den enkelte arbejdsplads får den nødvendige ledelsesmæssige opmærksomhed,
så det kan sikres, at der bliver taget
hånd om den sygemeldte medarbejder men også de medarbejdere, som
yder en ekstra indsats i kollegaens
fravær.

Fraværsanalyse –
Hvad kan data vise os?

Data kan bruges til at skabe forståelse af fravær men også bruges til at
sikre, at den nødvendige og rigtige
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Fraværsdage 2019

indsats sættes i gang på rette sted og
rette niveau på arbejdspladsen.
Et nyt begreb, som fraværsanalysen kan synliggøre, er de flytbare
medarbejdere.
Kendetegnet for disse medarbejdere er fx at:
• De oftest har mellem 10-30 sygedage om året
• De har sygefravær i perioden
april-september (ferie-/helligdagsperioden)
• De har ofte flere korte fraværsperioder, og
• De har fravær omkring ferier –
og ofte et mønster (fx syg mandag efter ferie eller op til ferie).
Det er ikke nødvendigvis alle kendetegn, som ses hos alle medarbejdere. Det, der er vigtigt i arbejdet
med data og sygefravær, er, at det er

Sygdom er en privat sag,
men fravær er en fælles sag
de medarbejdere, som med relativ
begrænset indsats kan flyttes.
For at vi kan arbejde konstruktivt
med data, er der udviklet et analyseredskab, som blandt andet kan vise
mønstre, årsvariation, aldersfordeling, månedsvariation, fraværslængden og fordeling mellem alder, køn,
overenskomstgrupper mv.

Sygefravær i forvaltningerne

Sygefraværet er forskelligt i de
enkelte forvaltninger, bl.a. fordi
arbejdsvilkårene er meget forskellige. Mange af vore medarbejdere
har hyppig kontakt til borgere i
alle aldre, og det udgør i sig selv en
smitterisiko.
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Tabel 5. Sygefravær på forvaltninger 2018-2019
2018

2019

Børne- og Ungeforvaltningen
Kommunaldirektørens område
Kultur & Fritid
Teknik & Miljø

4,68 %

4,75 %

1,64 %

1,60 %

3,39 %

2,49 %

3,15 %

3,59 %

Velfærdsforvaltningen

5,66 %

5,27 %

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen

3,87 %

4,03 %

Uden for organisationen

3,72 %

2,61 %

4,79 %

4,69 %

Hovedtotal

SYGEFRAVÆR UNDER
CORONA

I forbindelse med coronanedlukningen har kommunerne skullet
indberette sygefraværet for de store
fagområder, der fysisk var til stede

på arbejdspladsen under nedlukningen. Øvrige blev hjemsendt fra
uge 12.
Som det ses af nedenstående,
faldt sygefraværet øjeblikkeligt, fx i
Senior, selvom de har skullet arbejde

under helt særlige vilkår gennem
hele perioden. Og det lave sygefravær ser ud til at være fastholdt indtil
sommerferien.

Figur
16,0016.
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Sammenligner man sygefraværstallene, jf. Figur 16, den gule linje,
med tilsvarende data fra 2019, ses
der et fald i 2020. Nedlukningen
kommer ultimo uge 11 – for skoler

og dagtilbud i uge 12 – og skolens
mindste klasser samt dagtilbud åbner igen i løbet af uge 16. Resultatet
for dele af de arbejdspladser, hvor
medarbejderne har skullet møde op

fysisk, har således været et mindre
fravær i de uger sammenlignet med
2019-tallene for de samme uger.

Figur 17. Sygefraværstal under coronaen 2020 sammenlignet med samme periode i 2019
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I 2019 GENNEMFØRTE KONCERN HR ET PILOTPROJEKT OMKRING HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR
I ET PLEJEDISTRIKT I SENIOR.

Udviklingsforløbet „Tættere på“ knækker sygefraværskurven hos hjemmeplejen i Børkop

„At ville hinanden“ er forudsætningen for
tillid, tryghed og et godt samarbejde.

(Billede er taget før COVID19)

Figur 18. Sygefravær - antal dage pr. medarbejder
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Gennemsnit

Sygefraværsdage1 pr. medarbejder for ØD2 og gennemsnittet af de andre udekørende teams. Den blå pil markerer
sidste work-shop

FAKTA
Hjemmeplejen i Distrikt Øst,
Område 2

En positiv indstilling og stor
motivation hos TRIO’en i ØD2
var afgørende for, at Koncern HR
i samarbejde med Sundhedsafdelingen og Foldberg Kurser valgte
at gennemføre udviklingsforløbet
netop her. De ønskede en bedre
samarbejdskultur, og de var parate
til at sætte andre initiativer og tiltag

på „standby“, mens udviklingsforløbet blev gennemført.
En af deltagerne udtaler, at „i de
17 år jeg har været ansat i Vejle
Kommune, er det første gang, at jeg
får nogle umiddelbare redskaber,
som også gør kommunikationen
bedre i mit private liv“.

1) Dækker både korttids- og langtidssygefravær

• Distrikt Øst Område 2 (ØD2) er
et udekørende team i hjemmeplejen i Vejle Kommune
• Der er ca. 45 ansatte primært
med faglige baggrunde
som sygeplejerske, SOSUassistent/-hjælper, fysio- og
ergoterapeut
• Kerneopgaven varetages oftest alene og ude i borgerens
hjem
• De ansatte mødes primært til
morgenmøder og et fællesmøde i ugens løb.
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Fra frustration til bæredygtigt
arbejdsfællesskab, hvor man VIL
hinanden

TRIO’en i ØD2 var frustrerede. Og
det var deres kolleger også. Frustrationerne skyldtes stor travlhed,
stram økonomi og besparelser. Og
på weekendvagterne var der ikke
indlagt pauser, hvilket sled på kræfterne. Sygefravær blandt personalet
pressede alle yderligere. Når nogle
var syge, betød det, at „kørelisten“
var svær at få til at hænge sammen,
så alle borgere fik den hjemmepleje,
de var lovet. Fællesskabet omkring
opgaveløsningen og den fælles faglige praksis var truet, og få bød sig
til, når der skulle løses nye opgaver.
Udviklingsforløbet blev tilrettelagt
tæt på praksis og den virkelighed,
der er i hjemmeplejen. På billedet er
det fx underviserne, der illustrerer
en case, hvor en borger er faldet
om, og den ansatte er „fyldt op“ af
gøremål mv.

FAKTA
Udviklingsforløbets indhold og
fundament

Indhold:
• 4 gange workshops á 2,5 time
til alle medarbejdere med 2-3
ugers intervaller
• Sparring af TRIO’en – både
individuel coaching og fælles
sparing parallelt med workshopforløbet
• Ledersparring efter workshops
(for at sikre konsolidering af
indsatsen)
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Vi har fået det bedre - og kommunikationen og samarbejdet om kerneopgaven er styrket
I forløbet er der arbejdet med at forbedre kommunikation og nærvær til
gavn for samarbejdet og den kvalitet, borgerne oplever i den service,
de modtager.
„Vores diskussioner er blevet
faktuelle, så vi er hurtigt videre. De
ved godt, det er ok med brok, men
så forventes det, at man er handlingsorienteret - det ses i højere
grad“, udtaler én af medarbejderne i
TRIO’en.

FAKTA
Fakta i forhold til helbred og
trivsel hos de ansatte i ØD2

Målingen af det psykiske arbejdsmiljø og helbred viser:
• Forbedring af de ansattes
arbejdsevne ift. de psykiske
krav i arbejdet
• Forbedret søvn
• Bedre samarbejde om kerneopgaven
„Jeg kan se, at det er brugbart for
medarbejderne. Jeg taler sproget
– det gør, at vi forstår hinanden.
Nogle problemer opstår slet ikke.
Konflikter, både i forhold til borgere,
pårørende og internt, undgås eller
løses hurtigt, fordi medarbejderne
nu bedre forstår konflikter, og at der
altid er en bagvedliggende årsag til
konflikten. Folk er blevet faglige og
kompetente på kerneopgaven. Mange
afstikkere undgås. Det er prisværdigt, og det løser mange problemer.
Jeg oplever, at medarbejderne tager
ansvar og løser opgaverne på en anden måde end før“, udtaler lederen af
TRIO’en.

„Jeg er blevet bedre til at ignorere
telefonen, når jeg er hos borgeren,
bedre til at slippe“, udtaler en medarbejder.

Hvad kan vi drage af læring?

Der er mange lovende og spændende perspektiver i udviklingsforløbet
„Tættere på“ under pilotprojektet
„Nye måder at arbejde med sygefravær“. Sygefraværet er faldet og trivslen steget. Samtidig er samarbejdet
om kerneopgaven forbedret, og det
kan mærkes hos borgeren i form af
mere ensartet faglig praksis og et
større nærvær hos hjemmehjælperne. Derfor ser det ud til, at mange
af de nye tilgange og metoder har
båret frugt, og der er både økonomiske og menneskelige grunde til at
afprøve forløb og „set-up“ på andre
arbejdspladser i Vejle Kommune,
hvor der er udfordringer med trivsel, samarbejde og sygefravær. Det
bliver spændende at følge udviklingen i ØD2 i de kommende år.
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ARBEJDSMILJØ
ninger kan medføre smerter, dårlig
Alle har et ansvar for at skabe et siklivskvalitet, sygefravær og i sidste
kert og sundt arbejdsmiljø.
konsekvens nedslidning.
I arbejdet med vores strategi for
Derfor er der i 2019 påbegyndt en
arbejdsmiljø er tankegangen, at
længere indsats, der skal være med
hvis vi kan integrere arbejdsmiltil at reducere risikoen for fysisk og
jøet i den faglighed, der skal løse
psykisk nedslidning blandt vores
kerneopgaven, kommer vi langt. I
220 dagplejere. Indsatsen skal med
vores arbejde med de bæredygtige
to forskellige initiativer dels øge
arbejdsfællesskaber har vi definedagplejernes fysiske og psykiske
ret et bæredygtigt arbejdsfælleskapacitet i arbejdet, dels fjerne eller
skab som et ønske om, at vi sætter
mindske de arbejdssituationer, vi
et positivt aftryk, hvor vi styrker
ved er belastende.
udviklingen og forebygger fysisk og
Indsatsen er sat i værk ved hjælp
psykisk nedslidning af både medaf seniormidler fra Trepartsaftalen i
arbejdere, ledere og organisationen
2007 i et samarbejde med FOA.
mest muligt.
Det ene initiativ er, at alle dagpleMed en fælles forståelse af fagligjere undervises i at udføre yogaøvelheden i forhold til den konkrete opser sammen med børnene. Yoga skal
gave skaber vi sammen endnu mere
give dagplejerne et redskab til at
værdi til gavn for livet og borgerne
skabe bevægelse og en mere stress
i Vejle og løser opgaven på et
højere kvalitetsniveau.
Dette vil vi komme til at
fortsætte arbejdet med de
kommende år, da det i høj grad
også er et stykke kulturarbejde.
Fordelen ved at arbejde med
de bæredygtige arbejdsfællesskaber er, at det er med til at
styrke og udvikle både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø,
samtidig med at kerneopgaven
løftes op på et højere niveau
til gavn for livet i Vejle, som
nedenstående fortælling fra
dagplejen viser.
Sundhedsfremme integreret
i arbejdet med kerneopgaven
skal forebygge risiko for fysisk
og psykisk nedslidning i Dagplejen og skabe et bæredygtigt
arbejdsfællesskab.
Vi ved, at der i arbejdet med
mindre børn er stor risiko for
at foretage mange løft, for at
arbejde i skæve, foroverbøjede
Dagplejer laver yoga sammen med børnene
og vredne arbejdsstillinger og
for at udføre arbejdsopgaver, hvor
fri hverdag i arbejdet med børnene.
finger- og håndled belastes. Vi ved
At dyrke yoga kan smidiggøre og
også, at hele dagtilbudsområdet på
styrke muskler og led i kroppen og
landsplan hører til blandt de mest
kan også være hjælpsomt, hvis man
nedslidningstruede brancher, og at
allerede har udfordringer i bevægearbejde med svære fysiske belastapparatet, da det er en skånsom og

yderst effektiv måde at arbejde med
svage led og muskler. Formålet med
yoga er desuden at støtte dagplejerne i en mere stressfri hverdag,
fordi både børn og voksne kan
opnå bedre trivsel ved øget kropslig
velvære. Det kan give ro, også for
børnene.
Det andet initiativ er ansættelse af
en ergoterapeut i en tidsbegrænset
projektstilling. Ergoterapeuten skal
arbejde med at sætte fysisk sundhed
på dagsordenen i Dagplejen generelt
ved at hjælpe den enkelte dagplejer
med at sikre og styrke dagplejernes
fysiske arbejdsmiljø. Dette ved bl.a.
at øge børnenes selvhjulpenhed
og arbejde for at fjerne nogle af de
belastende arbejdsfunktioner. Det
kan f.eks. være at lade helt mindre
børn selv kravle op på puslebordet,
i stedet for at dagplejeren
løfter barnet derop. Ergoterapeuten viser og drøfter med
dagplejeren, hvordan det
kan lade sig gøre. Det kunne
også være at træne barnet
til selv at tage tøj på, når de
skal ud. Der arbejdes således
med, hvordan det fysiske
arbejdsmiljø kan indtænkes
som en del af det pædagogiske arbejde i helt almindelige
dagligdags aktiviteter.

Hvilke effekter skal der
komme ud af de to tiltag?

For dagplejerne: en gladere
krop med mindre træthed
og dermed en bedre livskvalitet. På længere sigt mindre
risiko for nedslidning og
færre sygedage. For børnene:
større selvhjulpenhed og
derigennem større selvværd
og selvtillid. For forældrene:
en mere oplagt dagplejer
og i nogle tilfælde et mere
sammenhængende pasningstilbud,
hvis ens dagplejer er mindre ramt af
sygefravær pga. smerter.
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ARBEJDSULYKKER

Et vigtigt pejlemærke for arbejdsmiljøet er udviklingen i antal
ulykker, især ulykker med fravær

og de alvorlige ulykker defineret
som ulykker med mere end 3 ugers
fravær. Antal anmeldte arbejdsulykker uden sygefravær er steget med

24 og vurderes at være udtryk for en
bedre anmeldelseskultur. Antallet af
ulykker med fravær er i 2019 faldet
med 44 til 189.

Figur 19. Udvikling i antallet af ulykker i 2015-2019 med og uden fravær
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Figur 20. Udvikling i antallet af alvorlige ulykker med mere end tre ugers fravær
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Tilbud om støtte til en grundig ulykkesundersøgelse

til at finde flere årsager og dermed
også flere løsninger, der kan være
med til at forebygge, at en lignende
hændelse kan ske igen. Når der sker
en arbejdsulykke, er der ofte ikke
kun tale om én enkelt årsag til en
hændelse, men et samspil mellem
flere årsager, som hver især har haft
betydning for, at det skete er sket.
Der har i undersøgelserne været
opmærksomhed på ikke at finde
skyld, men derimod at hjælpe med
at afdække, hvad der mangler i
arbejdsmiljøet for at gøre det mere

sikkert og skabe læring på arbejdspladsen.
Endvidere har der i undersøgelserne, ved hjælp af en undersøgelsesguide, været fokus på selve
metoden til at udføre en grundig
ulykkesundersøgelse. Dette for at
klæde arbejdsmiljøgrupperne på til
på egen hånd at udføre en grundigere analyse, så arbejdsulykker derved
kan forebygges.
Både skadelidte, arbejdsmiljørepræsentant og daglig leder har som
udgangspunkt deltaget i undersøgelserne.

ULYKKESTYPER

spidse genstande, ramt af en genstand, ulykker pga. hjælpemidler,
maskiner, kemi eller andet. Kigger
man nærmere ind i underkategorien
„Andet“, så udgør vold og trusler
mindst 1/3 af disse arbejdsulykker.
Dvs., antallet af det, som vi indtil nu
har defineret som psykiske arbejdsulykker, herunder særligt vold og
trusler, udgør reelt et væsentligt
større antal.

Sorterer man alle arbejdsulykker i
datamaterialet i forhold til de sager,
hvor brugerne har svaret ja til, at
der er tale om vold og trusler, udgør
disse i alt 357 af ulykkerne i 2019.
Dvs. lidt mere end 1/3 af alle de
registrerede arbejdsulykker i 2019
skyldtes vold og trusler.

Koncern HR har i 2019, som et led
i en systematisk indsats på ulykkesfeltet, været i dialog med alle
arbejdspladser, der har anmeldt arbejdsulykker med mere end 3 ugers
fravær, og der er konkret gennemført 14 ulykkesundersøgelser med
støtte fra Koncern HR.
Der har været tale om undersøgelser af både fysiske arbejdsulykker og
psykiske arbejdsulykker.
Undersøgelserne har skullet
hjælpe de enkelte arbejdspladser

Når ulykkerne skal anmeldes, skal
man definere, hvad det er for en
ulykkestype, der anmeldes. De overordnede kategorier er ergonomi,
fald og snublen, psykisk og andet.
På figuren nedenfor ses, hvordan
ulykkerne i 2019 er blevet kategoriseret.
Den største kategori „Andet“
dækker over mange forskellige
typer af arbejdsulykker blandt andet

Figur 21. Fordelingen af ulykkestyper 2019
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Figur 22. Antal arbejdsulykker i 2019 med fravær fordelt på forvaltning

8

Børn & Unge
Kommunaldirektørens område
83

Kultur & Fritid
Teknik & Miljø

89

Velfærdsforvaltningen

5 4

Arbejdsulykker fordelt på forvaltning
På Figur 22 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, der
stadig er forskel på praksis i forhold
til anmeldelse af arbejdsulykker
uden fravær på tværs i organisationen.
Som det ses, er det særligt de store områder Velfærdsforvaltningen
og Børne- og Ungeforvaltningen,

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- &
Sundhedsforvaltningen
0

der tilsammen har 82 % af kommunens medarbejdere ansat, der derfor
også har mange arbejdsulykker med
fravær.

ULYKKESINCIDENS

For at korrigere for afdelingernes
størrelse arbejder vi også med
begrebet ulykkesincidens, som dækker over antallet af arbejdsulykker
med fravær pr. 10.000 medarbejdere
inden for en 12 måneders periode.

Incidensberegninger giver derfor et
billede af, hvordan fordelingen af arbejdsulykker er i forhold til antallet
af ansatte i de enkelte forvaltninger
eller afdelinger.
Som det fremgår, udlignes herved
forskellene på forvaltningsområderne, dog er det fortsat Velfærdsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, der har de højeste
incidenstal.

Figur 23. Ulykkesincidens fordelt på forvaltninger 2019
97,6

Børn & Unge
187,1

Kommunaldirektørens område
0,0

Teknik & Miljø

266,8
147,0

128,3
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KRISEPSYKOLOGISK
BEREDSKAB

mange år at have været vokset år for
år. Forløbene har siden 2018 været
varetaget af autoriserede psykologer ansat hos SOS International. Af
de 221 forløb fordeles de med 187

Efterspørgslen efter psykologisk
rådgivning og krisehjælp er faldet
en anelse fra 2018 til 2019 efter i

forløb vedr. psykologisk rådgivning
og 32 krisehjælpsforløb. Der er to
forløb, som ikke er kategoriseret.

Fig 24. Udvikling i antallet af forløb vedr. psykologisk rådgivning og krisehjælp
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Figur 25. Årsager til henvisning til psykologisk rådgivning og krisehjælp
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Figur 25 viser en oversigt over
årsagerne til, at der henvises til psykologisk rådgivning og krisehjælp
hos vores samarbejdspartner på
området.
I opgørelsen af årsager til henvisning til psykologisk rådgivning og

2018
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8

14

7 6
3

6

2 2

1 2 2

2019

krisehjælp fremgår vold og trusler
som den største enkeltstående årsag
til henvisning. Dog skal man være
opmærksom på, at voldsomme
hændelser også indgår i kategorien.
Det gjorde den også i 2018, hvor vi
skiftede leverandør fra Prescriba

til SOS International. Der arbejdes
med at tilpasse opgørelsen i forbindelse med, at SOS International har
skiftet til et andet system, og fremadrettet vil man adskille kategorierne vold og trusler fra voldsomme
hændelser. Andet-kategorien er vok-
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set en del, og det forventes, at den
også bliver lavere i forbindelse med
tilpasningen.

SAMARBEJDET MED
ARBEJDSTILSYNET

Den del af Vejle Kommunes arbejdspladser, som ikke er arbejdsmiljøcertificeret, får besøg af Arbejdstilsynet i form af risikobaserede tilsyn
og særlige indsatsbesøg. 2019 er
kendetegnet ved en nedgang i antallet af påbud og vejledninger, men
med en stigning i antallet af afgørelser uden handlepligt. I 2018 modtog
Vejle Kommune 8 påbud og 7 vejledninger. I 2019 er tallene 7 påbud,

2 vejledninger og 2 afgørelser uden
handlepligt, jf. nedenstående tabel,
hvor man kan se en fordeling af
afgørelser på emner.
I 2017 var der 5 påbud på arbejdet med faremærkede kemikalier
og 1 påbud i 2018. Det ser ud til, at
indsatsen i 2018 omkring arbejdet
med arbejdspladsbrugsanvisninger
og sikkerhedsdatablade stadig har
effekt i 2019, hvor der er afgivet 1
påbud og 1 vejledning.
Kommunen havde i løbet af 2.
halvår 2017 et tværgående fokus på
arbejdet omkring kommunens byggepladser. Dette arbejde har mundet
ud i, at der ingen påbud har været i

henholdsvis 2018 og 2019 i forhold
til bygherreansvar.

Understøttelse af påbud

Koncern HR tilbyder sparring og
støtte til alle arbejdspladser, der
modtager et påbud fra Arbejdstilsynet. I 2019 har Koncern HR i særlig
grad prioriteret at tage kontakt til de
arbejdspladser, hvor påbuddene har
drejet sig om vold og trusler.
Vi kan konstatere, at Arbejdstilsynet igennem 2019 har anmeldt flere
tilsynsbesøg på Vejle Kommunes
arbejdspladser.

Tabel 6. Antal påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet 2018-2019
Emne

Strakspåbud

Påbud med frist

Afgørelse uden
handlepligt

Vejledning

(Alvorligt arbejdsmiljøproblem –
fejlen skal udbedres
med det samme)

(Arbejdet kan fortsætte, men der skal
findes en permanent
løsning på fejlen
indenfor en given
frist)

(Der afgives ikke
strakspåbud eller
påbud med frist, da
arbejdspladsen
allerede har iværksat
en relevant løsning)

(Der er forhold på
arbejdspladsen, der
skal justeres, men
der er ikke grundlag
for, at Arbejdstilsynet kan træffe en
afgørelse)

2019

Maskiner
Kemi
Indeklima
Ergonomi - belastninger
Vold og trusler
Høje følelsesmæssige krav i arbejdet
Instruktion og oplæring
Traumatiske hændelser
Uklare krav i arbejdet
I alt
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HVORDAN AFLØNNER VI?

Hvordan

		aflønner vi?
I en periode med rekrutteringsudfordringer og højkonjunktur – indtil
coronakrisen – 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 arbejds-

marked 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 det „midterste“ niveau med 1,5 %,
men kun Skanderborg og Hedensted har et højere gennemsnitligt
lønniveau. Disse to kommuner har
dog haft en lavere lønudvikling, og
derfor er forskellen i gennemsnitsløn i forhold til disse to kommuner
formindsket.

Tabel 7. Lønudviklingen sammenlignet med andre kommuner
Løn ialt nov. 2019
Løn ialt nov. 2018
36.353
35.813
630 Vejle
36.269
35.816
410 Middelfart
35.976
35.498
561 Esbjerg
36.212
35.771
607 Fredericia
35.903
35.303
615 Horsens
36.093
35.521
621 Kolding
35.854
35.206
657 Herning
35.798
35.332
730 Randers
36.159
35.532
740 Silkeborg
36.777
36.346
746 Skanderborg
36.662
36.365
766 Hedensted

Løn ialt stigning
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,7%
1,6%
1,8%
1,3%
1,8%
1,2%
0,8%
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enskomstfornyelser ydes centrale
lønstigninger ud over reguleringsordningen, ligesom der sker
omklassificeringer og forskydninger
faggrupperne imellem. Herved ind-

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

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

Tabel 8. Oversigt over andel af lokal løndannelse samt lønniveau, fordelt på forvaltningerne nov. 2019. 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. 19

Mar. 11

Nov. 19

Mar. 11

Nov. 19

3.694

3.757

28.146

31.939

7,4 %

6,7%

75

86

36.057

40.018

11,1 %

11,9%

193

195

29.142

34.038

10,6 %

11,8%

387

370

30.595

34.445

16,3 %

15,6%

2.558

2.494

25.288

28.446

6,4 %

5,3%

591

718

29.402

33.188

8,9 %

8,4%

7.572

7.640

27.512

31.192

7,9 %

7,2%

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

Tabel 9. Kvinder og mænds lønudvikling og gennemsnitsløn 2018-2019
Fuldtid
nov
2019
Ialt
Kvinder
Mænd

Samlet løn
nov
2019

Samlet løn
nov
2018

Fuldtid
stignings%

Samlet
lønstignings%

8.408,5

36.353

8.396,5

35.813

0,1%

1,5%

6.579,7

35.732

6.566,2

35.230

0,2%

1,4%

1.828,8

38.586

1.830,3

37.902

-0,1%

1,8%

Kvinder og mænds lønudvikling og
gennemsnitsløn er ikke identisk.
Således har mænd en gennemsnitsløn, der i 2019 er 2.854 kr. højere
end kvinders. En del af forklaringen
herpå skal ses i, at mænd udgør en
større andel af lederstillingerne,
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Fuldtid
nov
2018

end de udgør af det samlede antal
ansatte. VIVE har gennemført en
analyse i november 2019 og konkluderer på den baggrund, at jo større
andelen af kvinder er inden for et
fag, jo lavere er lønnen. Korrigeres
der for uddannelseslængde, er der

fortsat en kønsmæssig årsag. VIVE
konkluderer også, at der siden 2010
er sket en forbedring, hvor kønsfordelingens betydning for lønnen i
2010 udgjorde 2,1%, så var dette tal i
2017 faldet til 1,8.
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ET BÆREDYGTIGT ARBEJDSFÆLLESSKAB EFTER CORONA

Et bæredygtigt

arbejdsfællesskab

efter corona

2020

vil være et
år, vi aldrig
glemmer.
Indtil videre især et forår så anderledes, end hvad vi nogensinde har
prøvet. Vi står ved tærsklen til et
efterår med en bekymring for, hvad
den kommende tid vil bringe, indtil
der er brugbare vacciner og behandlingsmuligheder for COVID-19.
Heldigvis bedre rustet til opgaven
end i foråret.
Et forår, hvor ansatte i Vejle Kommune har haft meget forskellige
vilkår.
Arbejdet med at yde omsorg og
pleje til vore ældre på plejehjem og
i vore døgninstitutioner fortsatte,
ligesom en stor del af hjemmeplejen
fortsatte. Men ikke uændret. Der
var pludselig mange nye retningslinjer at forholde sig til, så smitte
af borgere og medarbejdere kunne
undgås. Brugen af værnemidler
kom i den grad i fokus og blev en
mangelvare. Stort set alle andre blev
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hjemsendt, dog skulle der fortsat
være et nødberedskab til pasning
af børn i dagtilbud og indskolingen. Fra den ene dag til den anden
skulle de ansatte omstille sig til at
arbejde hjemme. For nogen var det
en nem opgave, da man stort set
kunne fortsætte uændret, for andre
en stor omvæltning med fx digital
undervisning. Andre kunne ikke
lave noget hjemmefra, fx en del af
Materielgårdens medarbejdere, men
forandringsparate stillede de op til
andre opgaver, hvor der var brug for
det. Ligesom mange andre i forløbet
tilbød at hjælpe andre steder i organisationen, hvor deres kompetencer
kunne anvendes.

Teams er gode til nogle ting og
sparer tid og CO2. Udeundervisning og bevægelse til skolebørnene.
Hjemmearbejde er muligt i forhold
til visse opgavetyper og kan skabe
bedre balance i arbejdslivet. Tættere
og hyppigere dialoger med forældre
og pårørende, fordi man ikke kunne
mødes. Færre konflikter og et stærkt
fokus på at løse kerneopgaven.
En fortsat opmærksomhed på, at
vi skal holde afstand for at passe på
hinanden. Vi ved ikke hvem iblandt
os, der er særligt sårbare.
Så vi skal alle på vore arbejdspladser, i ledergrupperne, i vores
MEDudvalg prøve at tage nogle
drøftelser af:

En stor tak til alle for ansvar for
fællesskabet og for vore borgere.

Hvad der var gået godt,
være nysgerrige på, hvorfor det
var gået godt,
og hvordan kan vi gøre
mere af det.

Bliver vores hverdag så den samme
igen? Nej, det må vi ikke forvente,
og det ønsker vi heller ikke...
For der er også sket gode ting, fx
walk and talk med udsatte borgere,
som på den måde kommer ud og
bevæger sig, frem for et møde ved
et skrivebord. Ud over motionen og
den friske luft kan det også være,
samtalen bliver anderledes, fordi
formen er anderledes. Møder via

Så vi skaber en endnu bedre kommune både for borgerne og som
arbejdsplads for alle os, der er ansat.
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