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Forord
Ved Borgmester Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Borgmester 

I vores personalepolitiske redegørelse kommer vi som sædvanligt med en status  

og fortæller om udviklingstendenser på personaleområdet i Kolding Kommune.

Med så er det også slut med at bruge ordet sædvanligt i denne omgang, for det  

forgangne år har være alt andet end normalt. 

Ved udgivelsen af Kolding Kommune – Din arbejdsplads 2019 stod vi midt i et corona-

udbrud, og jeg takkede dengang alle ansatte for deres store indsats. Det vil jeg starte 

med at gøre igen! Ikke mindst fordi vi her i starten af foråret 2021 står med lige så store 

corona-udfordringer, som vi gjorde ved pandemiens udbrud, om end de ser lidt ander- 

ledes ud nu. 

Så endnu engang tak til alle medarbejdere for jeres store indsats. Vi har som kommune, 

og I som medarbejdere, håndteret det rigtigt flot. Senest har vi understøttet vaccinations-

indsatsen, som oven i købet – og heldigvis - skaber håb om en mere normal fremtid. 
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Når vi kigger tilbage på 2020, betragter vi et helt særligt år, som vendte op og ned på vores 

hverdag, som udfordrede os, og som stillede helt nye krav. 

Uanset hvor man er placeret i organisationen, og hvad man har bidraget med under coro-

naen, så vil jeg gerne sige tak til alle for en stor indsats. Det har krævet blod, sved og tårer, 

men sammen har vi vist, hvor gode vi er!

Coronaen og coronaindsatserne afspejler sig selvfølgelig også i vores personalepolitiske 

redegørelse, hvor vi har lavet et særligt afsnit med alle de vigtige læringer, vi på godt og 

ondt har gjort os. Det er imponerende, så godt vi har løst opgaverne, og så hurtigt vi har 

omstillet os i samarbejdet med vores borgere, virksomheder og hinanden. Forsidebilledet 

alene siger en hel del om, hvilke nye situationer og opgaver vi pludselig stod med – og 

også kommer til at kæmpe med en rum tid fremover.

Selv om corona har stjålet opmærksomheden, er der dog også andre emner, der fortjener 

at blive fremhævet fra vores arbejdsplads i 2020.

Vi har f.eks. udarbejdet en ny politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme, hvor det bæ-

redygtige arbejdsliv er omdrejningspunktet. En af de vigtige pointer er, at de bedste 

løsninger for borgerne (Borgerens Centrum) faktisk også skaber det gode arbejdsliv for 

medarbejderne. På den måde er vores nye politik helt i tråd med de sociale aspekter i FN’s 

Verdensmål. 

Vi trådte ud af 2020 med den gode nyhed om de første godkendte covid-19 vacciner. Det 

skaber håb om en mere normal hverdag, hvilket jeg er sikker på, at vi alle glæder os ube-

skriveligt meget til. Men lad os samtidig huske de gode læringspunkter fra coronaen, som 

vi i høj grad også kan bruge fremover. F.eks. det her med, hvor gode vi er, når vi arbejder 

sammen på tværs af fag og organisation, når vi lytter til borgerne, og når vi tør tænke nyt.  
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Hjælp på tværs og læring af Corona situationen 

Corona situationen skabte et behov for mange og hurtige nye 

løsninger nærmest fra den ene dag til den anden. Mange blev også 

hjemsendt og skulle udføre arbejdet hjemmefra. Det indebar ændrede arbejdsrytmer, 

nye IT løsninger og en fleksibilitet og tilpasningsevne i et hidtil uset omfang. Det har været en 

stejl læringskurve, der har krævet en stor indsats, men set efter et år kan vi konkludere, at hele 

organisationen på fornem vis har levet op til dette store og pludselige skift i arbejdsvilkår, og at 

det er vigtigt at bygge videre på alle de erfaringer vi har med håndtering af corona situationen. 

Situationen gav mulighed for læring på mange fronter, herunder også i forhold til arbejdsfæl-

lesskaber, kerneopgaven og trivsel. I foråret 2020 igangsatte Direktionen en undersøgelse af 

den opsamlede læring. Senere har alle forvaltninger løbende arbejdet med at drage nytte af 

den usædvanlige situation. Opsamlinger af ”hjælp på tværs” og læringen er samlet nedenfor.

Hjælp på tværs – håndtering af Corona situationen 

Der blev iværksat muligheder for praktisk hjælp og rengøring i daginstitutioner og  

skoler, hvor ansatte i andre forvaltninger og områder kunne melde sig til frivillig tjeneste 

i institutionerne. Nedenfor er nogle opsamlinger om denne ordning: 

•   Børneområdet har haft 54 medarbejdere fra andre forvaltninger til at hjælpe  

daginstitutionerne, både praktisk hjælp og understøttelse af pædagogisk arbejde.  

•   Skoleområdet har haft 49 medarbejdere fra andre områder til at hjælpe skolerne,  

både praktisk hjælp og understøttelse af pædagogisk arbejde.

•   Kantinemedarbejdere har vist stor omstillingsparathed. Både i forhold til at lave  

menuer og servering om og ved at blive en del af jobbanken – f.eks. til rengøring  

på daginstitutioner.

•   I foråret havde Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen massivt fokus på at sikre,  

at der konstant var et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer til  

at opretholde driften på hjemmehjælpsområdet, i sygeplejen og på plejehjemmene.  

Altså at der hurtigt blev etableret et nødberedskab, der var så udbygget, og med så  

fagligt kompetente medarbejdere, at den borgernære drift overfor svækkede, ældre  

borgere kunne opretholdes, hvis pandemien eskalerede, hvis mange medarbejdere blev 

syge og hvis sygehusene måtte udskrive borgere tidligere på grund af presset fra Corona.

•   Derfor blev der oprettet en jobbank med personer, der kunne indgå i driften, hvis der skulle 

opstå behov herfor. For eksempel blev sygeplejersker og terapeuter, der ikke normalt var en 

del af driften, oplært i basal hjemmesygepleje så de kunne indtræde i plejen efter behov.  

Ligeledes blev sygeplejersker på plejehjemmene oplært i Intravenøs-behandling, så be-

handlingen kunne varetages på plejehjemmene, hvis sygehusene blev for belastede og ikke 

kunne varetage opgaven. Som følge af det faldende smittetryk fra foråret og sommeren, 

blev det dog ikke nødvendig at inddrage personer fra jobbanken, eller fra andre fagområder 

i den borgernære drift af hjemmehjælpen, sygeplejen og plejehjem i Kolding Kommune.

•   Endvidere blev også pensioneret sundhedspersonale kontaktet, og vi slog annoncer op  

i ugeavisen med tilbud til tidligere professionelle om at yde en indsats.

Corona
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Uddrag af fælles læring fra undersøgelsen samt  
efterfølgende erfaringer af Corona situationen

Administrativt spor:

Positive effekter eller gevinster

•   Nedlukning og hjemmearbejde har betydet en stor digital og mental omstillingsevne

•   Hjemmearbejde har haft mange fordele – mentalt og fagligt. Effektivitet og god  

ressourceudnyttelse, og mere ro på hverdagen for mange.

•   Informationsniveauet har været højt, effektiviteten på visse typer møder ligeså. 

•   Samarbejde på tværs af afdelinger/forvaltninger har fungeret rigtig godt – der er  

oplevelser af stor imødekommenhed hele vejen rundt

•   Ledelsen er oplevet anerkendende, forstående og gode til at udøve deres funktion  

i situationen.

•   Krisestaben har oplevet digitale fordele og forbedret samarbejde og omstillings- 

parathed samt gevinster ved hjemmearbejde.

De største udfordringer eller problemer

•   Hjemmearbejde har givet både fysiske gener og mentale problemer og problemer  

med at forene familielivet og arbejdslivet for dem med mindre børn, i de perioder  

hvor de har været hjemme.

•   Periodevis udfordringer med sikker IT-drift og teknologi som Skype, Teams mv.

•   Kommunikation og information har ligeledes været påvirket. Især det at blive  

”anerkendt” eller ”at blive set”.

•   I Krisestaben har problemerne været omskiftelighed og manglende erfaringer,  

der har givet usikkerhed og til tider manglende effektiv koordinering og -arbejdsgange. 

Andre erfaringer, der er vigtige at holde fast i fremover

•   Mange har oplevet eller registreret et lavere sygefravær (det korte sygefravær i foråret). 

•   Der er mange oplevelser af ”Hjælp på tværs” til mange forskellige funktioner – en meget  

stor imødekommenhed. 

•   Mange var hurtige til at omstille sig, og så fortsatte hverdagen - et andet sted og på en ny 

måde. Vi holder fast i de erfaringer vi har gjort indenfor fleksibilitet og omstillingsevne.

Kolding Kommune
Centralforvaltningen, HR
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By- og Udviklingsforvaltningen

•   Medarbejderne udviste stor forandringsparathed og  

omstillingsevne i en krisesituation og var åbne overfor 

nye mødeformer og tilrettelæggelse.

•   Vi har lært hvor meget fællesskabet betyder for os,  

selv om vi mødes virtuelt betyder det rigtig meget  

for samhørigheden, at vi kan mødes fysisk. Men  

også, at man ved hjælp af teknologien kan nå rigtig 

langt på det faglige plan. 

•   Vi har fået øjnene op for at tingene ikke behøver  

at gå i stå blot fordi vi ikke kan mødes.

•   Vi har også lært at nogle møder ofte bliver mere  

effektive af, at blive gennemført elektronisk, fordi  

det kræver taledisciplin af mødedeltagerne og en  

betydelig bedre forberedelse fra mødelederen for at 

kunne gennemføre mødet. 

•   Vi har fra medarbejderne set en høj grad af positiv vilje 

og gå-på-mod for at holde hjulene i gang og man har 

i høj grad udnyttet de teknologiske muligheder, der er 

stillet til rådighed. 

Centralforvaltningen

•   Det udprægede hjemmearbejde har givet mere ro  

omkring opgaverne og bedre mulighed for fordybelse.

•   Alene arbejde hjemmefra er over tid udfordrende for  

den mentale trivsel, og for velfungerende arbejds- 

fællesskaber.

•   Forvaltningen er blevet mere digital og fundet nye  

tilgange til opgaveløsningen – det har givet øget  

fleksibilitet og i flere sammenhænge øget effektivitet  

samt besparelser i papirforbrug.

•   Fleksibiliteten i hjemmearbejdet har i vid udstrækning 

været oplevet positivt af såvel medarbejder som 

arbejdsplads.

•   Forvaltningen har været effektiv i sin omstilling, for  

at løse både vanlige driftsopgaver, og nye corona  

relaterede opgaver.

Erfaringer fra forvaltningerne
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Jeg bruger denne samtaleform 
sammen med en borger, der ikke 
bryder sig om at tale i telefon. 
Det er en stor hjælp for hende, 
at vi kan se hinanden, fordi vi 
bedre kan aflæse mimik og an-
sigtsudtryk. Online Connection 
kan ikke erstatte alle besøg, men 
det er et rigtig godt alternativ, 
når vi nu står i denne uvante si-
tuation. For mig som medarbej-
der føler jeg desuden, at jeg har 
mere føling med mine borgere, 
når jeg kan se dem mens jeg ta-
ler med dem. Og så er løsningen 
jo nem at bruge, og det betyder 
bare en masse for om man får 
det brugt.

Citat fra Socialpædagogisk vejleder 
Mette Risager Grubbe fra Grenen

For Socialforvaltningens kanti-
ne har situationer – også med 
besøg af en børnehave – fået 
et bæredygtighedsperspektiv. 
Under besøget blev der drøftet 
mulighed for, at børnehaven kan 
overtage emballage-kasser, som 
kantinen normalt smider ud, og 
på den måde belaster miljøet.

Kantinen hjælper i øvrigt til på  
Overmarksgården. Det er en re-
lation, som tidligere er etableret, 
men nu har medført en konkret 
efterspørgsel.

”
Børne,- Uddannelses,- og  

Arbejdsmarkedsforvaltningen

•   Skoleområdet har opnået gode erfaringer med  

hjemmeundervisning.

•   Arbejdsmarkedsområdet har opnået gode  

erfaringer med digitale borgermøder.

•   De digitale mødeformer er for Børneområdets  

ledere og medarbejdere blevet indøvet, 

og er nu et godt supplement. 

•   Anbefalingen om “kun” at være sammen med  

egen børnegruppe givet medarbejderne ro i det  

direkte arbejde med bestemte børn. Til gengæld  

mangler udviklingsarbejdet på tværs af grupperne.

Socialforvaltningen

•   I samarbejde med firmaet Connec, fik Socialforvaltnin-

gen på 5 dage designet en løsning tilpasset de behov vi 

pga. COVID-19 stod i. Online Connection er en justeret 

version af Online Befriender, som allerede anvendes på 

Seniorområdet i Kolding. 

•   Etablering af løsningen Connection i Socialforvaltningen, 

en borger/medarbejder-videosamtale løsning, fortæller 

noget om forvaltningens agilitet i krisesituationer, idet vi i 

løbet af små 14 dage fik løsningen op at køre. Desuden 

fortæller den noget om medarbejdernes forandrings- 

parathed og omstillingsevne til at gå borgerne i møde  

på en ny digital platform og være åben for nye møde- 

former og tilrettelæggelse.

Senior-, Sundheds- og fritidsforvaltningen

•   Omstillingsparatheden hos ledere og medarbejdere har 

været imponerende, og været en forudsætning for at 

opretholde en stabil drift i en uforudsigelig hverdag med 

dag-til-dag ændringer, skiftende bekendtgørelser, nye 

retningslinjer og prioriteringer, der omgående skulle ef-

terleves, og omsættes til praksis på plejehjem, i hjemme-

plejen og i sygeplejen. 

•   Sygeplejersker og terapeuter, der normalt ikke har bor-

gerkontakt, blev kompetenceløftet og var hurtigt parate 

til at indgå i den borgernære drift, hvis presset fra ud-

skrivninger fra sygehus, eller sygemeldinger fra eksiste-

rende plejepersonale og hjemmesygeplejersker medførte 

behov for flere medarbejdere til at varetage kritiske drifts-

situationer. 

•   Mange medarbejdere i driften har oplevet usikkerhed, 

bekymringer, følelsen af at stå alene i vanskelige  

situationer, og et stigende arbejdspres på grund af  

nye arbejdsgange, nye hygiejnekrav og usikkerhed  

omkring arbejdssituationen de kommende dage,  

uger og måneder. 
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Hvem er vi?
Ansatte

Personaleomsætningen svinger fra år til år og er afhængig af rekruttering, afgang, afsked, 

pensionering m.v. Over 500 medarbejderne kommer til – og forlader os – hvert år. 

I 2020 var der netto ca. 100 overenskomst- og tjenestemandsansatte færre. 

Disse udgør en del af tabellen nedenfor.

Antallet af årsværk svinger en smule fra år til år, men der har de sidste to år været et fald  

i forhold til 2018, især som følge af de gennemførte budgetreduktioner de seneste år. 

Set over hele perioden må antallet af ansatte og årsværk siges at være relativt konstant,  

men de seneste år faldet. Udsving er blandt andet afhængig af ændringer i organisering, 

nye institutioner, fordelingen af deltids- og fuldtidsansatte m.v.

Beskæftigelsesgrad – deltidsansatte

Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere

på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Kolding Kommune ønsker,

gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder over for den

enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver fuldtids-

ansatte.

Af tabellen på side 10 fremgår, at ansættelsesgraden for de deltidsansatte er øget, idet der er 

flere deltidsansættelser på mere end 32 timer og færre under 32 timer pr. uge. Selvom det er 

en positiv bevægelse at deltidsansættelser betyder højere timetal end tidligere, så er tenden-

sen samlet set for heltidsansættelse svagt nedadgående, og deltidsansættelser svagt opad-

gående. Denne fordeling er afhængig af det samlede antal stillinger, organisatoriske ændringer 

og andre ændringer i personalesammensætningen.

Ved forespørgsel i forvaltningerne har det ikke været muligt at give nogle forklaringer på, hvor-

for udviklingen er gået mod færre fuldtidsansatte over de seneste år. Dog genkender de bille-

det af, at en andel af medarbejderne ønsker deltid fremfor fuldtid. Der kan være flere årsager 

til det – både personlige forhold og arbejdsmæssige forhold.

Kilde KRL/SIRKA Index 100 = 2015

Ansatte og årsværk 2015 - 2020

Kolding Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Årsværk 6.620 6.515 6.743 6.680 6.556 6.349

Antal ansatte 7.925 7.775 8.224 8.143 7.989 7.805

Årsværk indeks 2015 = 100 100,0 98,4 101,9 100,9   99,0 95,9
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Fordeling heltid - deltid Antal deltidsansatte

Kilde KRL/SIRKA

August 2020

August 2019

August 2018

August 2017

August 2016

August 2015

August 2014

August 2013

August 2012

Ændring 2012-20

Ændring 2017-20

  Ansatte  Ansatte Ansatte Ansatte

på heltid på deltid 32-36 t./uge < 32 t./uge
       
      57% 43% 1.473 1.085  

      58% 42% 1.477 1.102

      59% 41% 1.498 1.131 

      58% 42% 1.436 1.178

      59% 41% 1.354 1.141

      60% 40% 1.333 1.148

      60% 40% 1.291 1.191

      62% 38% 1.249 1.138

      62% 38% 1.155 1.189  

      -5% 5% 318                        -104

      -2% 2% 38                   -93

Ikke-ordinære ansættelser/det sociale kapitel

Hovedudvalget skal efter MED-aftalens §9 og Arbejdsmiljøhåndbogens afsnit 2.1  

gennemføre en årlig drøftelse af personalepolitiske emner på grundlag af aftalen mel-

lem KL og Forhandlingsfællesskabet om det sociale kapitel. Aftalen om det sociale 

kapitel har det formål at fremme godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, samt beskæf-

tigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne, udefra kommende med nedsat 

arbejdsevne og ledige. I 2017 er der truffet politisk beslutning om at få flere langtids- 

ledige fleksjobbere i arbejde, hvorfor der blev bevilget ekstra budget til puljen for  

kommunale fleksjobbere. Dette har haft den ønskede effekt ved at flere er kommet i 

fleksjob i Kolding Kommune. Antallet af løntilskud er faldet de seneste år. 

Det kan være i sammenhæng med et øget beskæftigelse i den private sektor.

Antal pr. år 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skånejob 29 31 28 26 24 22

Fleksjob 345 338 364 386 392 393

Løntilskud 38 16 16 7 3 4

Seniorjob 58 53 46 35 27 27

Nyttejob 75 88 100 130 130 99

I alt  541 522 550 586 591 561

Kilde: SD egne data. Data pr. 1. januar 2021.

Antal ikke-ordinære ansættelser
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Rekruttering

Med 640 stillingsopslag i Kolding Kommunes rekrutteringssystem, HR manager i 2020, 

er det tydeligt, hvor vigtigt det er, at Kolding Kommune kan tiltrække de rette kandida-

ter og fastholde de gode medarbejdere. 

I 2018 besluttede direktionen at styrke rekrutteringsindsatsen, fordi det er så afgøren-

de at træffe gode ansættelsesbeslutninger og undgå fejlrekrutteringer – både af hen-

syn til vores borgere, kollegaer og kandidaten selv. Samtidig er vores vision Sammen 

designer vi livet og velfærdsstrategien Borgerens Centrum et aktiv i rekrutteringen, 

både i forhold til formidlingen af stillingens indhold og Kolding Kommune som arbejds-

plads og i forhold til forventningerne til faglige og personlige kvalifikationer hos kandi-

daterne.

I forlængelse deraf giver HR sparring om ansættelser, og særligt udformning af stil-

lingsopslag, men deltager også på en mængde lederrekrutteringer, hvor der er tæt 

sparring og understøttelse af både ansættende leder og ansættelsesudvalget i hele 

ansættelsesforløbet. Ofte indebærer det brug af personprofilanalyse. 

I 2020 er der i samarbejde med HR foretaget:

  19 fulde rekrutteringer

  25 stillingsopslag

  152 Garuda profilanalyser, hvoraf cirka 102 er brugt ved rekrutteringer
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Afskedigelser

Som i de tidligere år dækker afskedigelser over en bred vifte af forhold med baggrund både 

i medarbejdernes forhold og kommunens forhold. Som eksempel er antallet af afskedigelser 

begrundet i somatisk sygefravær uændret, og stigningen i sygefravær begrundet i psykiske 

forhold, er så lille at det ikke kan tages som udtryk for andet end tilfældige udsving. 

Der var i 2020 betydeligt færre afske-

digelser begrundet i arbejdsmangel 

end der var i 2019, faldet skyldes den 

store sparerunde som kommunen var 

igennem i 2019, hvor 2020 ikke har 

haft tilsvarende besparelser. Der kan 

dog ses enkelte markante ændringer 

i forhold til 2019, men da tallene på 

disse områder er ret små skal der ikke 

lægges for meget i det, fordi den kan 

skyldes tilfældige udsving.

Der er et fald i afskedigelser i prøveti-

den, der er en stigning i afskedigelser 

som skyldes stillingsændringer ud over 

tålegrænsen og en stigning i afsked 

med baggrund i sygefravær grundet 

muskel skelet problemer.

Faldet i fratrædelsesaftaler hænger 

sammen med der ikke var en spare-

runde i 2020.

Kønssammensætning

Opgørelsen er udarbejdet i KRL med data fra november 2020 for Kolding Kommune. 

Opgørelsen i tabellen angiver antal personer ansat, hvor hver ansat tæller som en person, 

uanset beskæftigelsesgrad. Omregnet til fuldtidsstillinger (årsværk) er der i alt 6.349 og 

antallet af ansatte er fordelt på 6.281 kvinder og 1.525 mænd. Samlet set er der således 

20% mænd og 80% kvinder ansat.

Baggrund for afsked 2019 2020

Arbejdsmangel 137 35

Disciplinære forhold 6 6

Manglende kompetencer 3 0

Stillingsændring tålegrænse 13 26

Sygefravær muskel skelet 20 30

Sygefravær psykisk 50 53

Sygefravær somatisk 17 17

Sygefravær uoplyst 5 3

Prøvetid 24 15

Bortvisninger 9 7

Fratrædelsesaftaler 67 46

Sum 351 238

Kilde: Egne data.
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Ansatte fordelt efter køn og overenskomst

Kilde: KRL november 2020

         Andel        Andel
      i pct. i pct.

Overenskomstområde          I alt Kvinder Mænd

 

  6.281 1.524 7.805 80% 20%

Administration og it mv., KL 444 112 556 80% 20%

Akademikere, KL 184 95 279 66% 34%

Arbejds-, vej- og gartnerformænd 0 8 8 0% 100%

Chefer, KL 21 16 37 57% 43%

Dagplejere 256 8 264 97% 3%

Forhandlingskartellets personale 6 14 20 30% 70%

Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL 7 12 19 37% 63%

Ledere m.fl., undervisningsområdet 30 47 77 39% 61%

Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 26 0 26 100% 0%

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 758 325 1083 70% 30%

Musikskolelærere 32 28 60 53% 47%

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 156 39 195 80% 20%

Pæd.pers., daginst./klub/skolefr. 662 125 787 84% 16%

Pæd.pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 34 5 39 87% 13%

Pæd.pers., særlige stillinger 7 0 7 100% 0%

Pædagogisk personale i dagplejeordninger 17 0 17 100% 0%

Pædagogisk uddannede ledere 94 13 107 88% 12%

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 431 95 526 82% 18%

Pædagogstuderende 53 14 67 79% 21%

Rengøringsassistenter, KL 204 25 229 89% 11%

Social- og sundhedspersonale, KL 1411 66 1477 96% 4%

Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. 292 76 368 79% 21%

Socialrådg./socialformidlere, KL 241 28 269 90% 10%

Specialarbejdere mv., KL 29 112 141 21% 79%

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 505 28 53 95% 5%

Tandklinikassistenter, KL 32 0 32 100% 0%

Teknisk Service 23 107 130 18% 82%

TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KL 21 13 34 62% 38%
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Hvordan har vi det?
Arbejdsmiljø og sundhed

Året 2020 var også på arbejdsmiljøområdet i høj grad præget af Corona. Blandt andet 

måtte vi gennemføre vores arbejdsmiljøuddannelser og kurser online, ligesom både 

intern og ekstern audit måtte tilpasses. Sundhedsordningens tilbud og medarbejder-

samtaler måtte også gennemføres under restriktioner. 

Det samlede antal arbejdsulykker fortsatte sit fald, men betinget af de mindre ulykker 

og sygefraværet var mindre i foråret men større mod slutningen af året. Se de på-

gældende afsnit for detaljer.  Det blev også året, hvor vi fik vedtaget en ny politik, 

som fik navnet Politik for bæredygtigt arbejdsliv. Her blev der lagt op til en bredere 

forståelse af arbejdsliv og det hele menneske. 

Ny politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme

Den 17. november 2020 godkendte Økonomiudvalget den nye ”Politik for bæredygtigt 

arbejdsliv 2021-2023”. Forud for den politiske godkendelse lå en proces, hvor Direkti-

on, Hovedudvalg, Styregruppe for arbejdsmiljø og sundhedsfremme samt en kreds af 

ledere og medarbejdere var involveret i udviklingen af politikken og dens målsætninger. 

Politikken afløser ”Politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2018-2020”. Den nye 

politik viser en ny vej i arbejdet med arbejdsmiljø og sundhed på de kommunale ar-

bejdspladser. 

Med politikken introduceres flere nye begreber. Når vi taler om ”arbejdsliv” dækker 

det således over hele den periode, hvor den enkelte er på arbejdsmarkedet, mens 

begrebet ”bæredygtig” i denne sammenhæng handler om at fastholde og udvikle 

det gode arbejdsliv for borgerens og medarbejderens bedste, og ikke ”kun” kigge på 

arbejdsmiljøet omkring arbejdslivet. Forståelsen af arbejdsmiljø som ”noget vi skaber 

i fællesskab, når vi løser vores opgaver” fastholdes fra den tidligere politik. 
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Politikken for bæredygtigt arbejdsliv har tre målsætninger: 

Mental trivsel på arbejdspladsen

  I Kolding Kommune vil vi nedbringe stress.

Fleksibilitet 

  I Kolding Kommune har vi en fleksibel arbejdskultur, hvor medarbejderne oplever at  

have indflydelse på opgaveløsningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, så det gavner  

såvelborgerens behov, arbejdspladsens effektivitet samt egen trivsel og arbejdsglæde. 

Mestring og arbejdsglæde 

  I Kolding Kommune har vi fokus på medarbejdernes læring, mestring og arbejds- 

glæde i arbejdsprocesserne for at skabe de bedste og mest meningsfulde løsninger  

for borgere, brugere og virksomheder.

Tilsammen udgør de tre målsætninger pejlemærker for arbejdet med arbejdsmiljø  

og sundhedsfremme i de næste tre år. Alle forvaltninger skal arbejde med at omsætte  

målene i 1. halvår 2021.

Arbejdsmiljøhåndbog

Arbejdsmiljøhåndbogen er vores rettesnor for arbejdet med arbejdsmiljø, og ligeledes  

den, det interne auditkrops tager udgangspunkt i, når der gennemførres audits flere  

gange årligt. Arbejdsmiljøhåndbogen er netop blevet revideret og tilpasset vores nye  

politik for bæredygtigt arbejdsliv.
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Sundhedsfremme, fysioterapi og massageordning

Sundhedsordningens aktiviteter har i høj grad været præget af 

nedlukningen. Både de tilbud, som ikke blev til noget og de nye 

og ændrede tilbud det blev til. I foråret var både massage og 

fysioterapi-tilbuddet ramt af nedlukning og i efteråret blev mas-

sagetilbuddet endnu engang ramt af nedlukning. I løbet af de 

åbne perioder i efteråret har medarbejderne været en anelse 

mere tilbageholdende med at booke tider.

Massagedelen har stort set leveret det budgetterede antal be-

handlinger til trods for nedlukning, idet der i de åbne perioder er 

lagt ekstra behandlinger ind end planlagt. Belægningsprocenten 

har, set over hele året, været på 98%. Den fysioterapeutiske del 

har ikke helt kunne levere det budgetterede antal behandlinger og 

holdtilbud, men har i stedet udarbejdet instruktions- og trænings-

videoer samt ydet telefonisk rådgivning og vejledning. 

Som led i den nye rygepolitik om røgfri arbejdstid har der været 

tilbudt et massivt antal rygestophold. Praksis viste dog en overra-

skende lille efterspørgsel. Sundhedsordningens tilbud i forbindelse 

med røgfri arbejdstid har haft kontakt med 95 medarbejdere i 

2020. De få hold, som kom i gang, blev ændret til individuelle 

forløb. Dette både med baggrund i det lille antal deltagere på 

de enkelte hold samt nedlukningen til foråret. 

Herudover har der været tilbudt et forløb: Hjernetræning, som 

viste sig at have god effekt. Deltagerne nævner bl.a. en øget 

opmærksomhed og evne til at koncentrere sig, de er blevet 

bedre til at overskue flere opgaver ad gangen og har fået en bedre 

hukommelse. Desuden er der afholdt et forløb med Mindfullness. 

Sidstnævnte blev under forløbet - som så meget andet - ændret 

til et virtuelt forløb med instruktionsvideoer og telefonisk sparring. 

En evaluering viste god effekt, så det virtuelle tilbud føres videre i 

2021.

”
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Udtalelser 
  
Jeg er blevet bedre til at være 
nærværende, er blevet bevidst 
om de mønstre jeg har med mig 
som kan drille, og hvordan jeg 
kan gå rundt om dem så de ikke 
hæmmer mig.

Videoerne er gode til at forklare 
og giver en god forståelse der er 
til at omsætte i praksis.

Jeg har fået en helt anden kon-
takt til min krop, og er begyndt 
at træne yoga. Jeg har fået mere 
ro i kroppen, og er mere afslap-
pet i hverdagen. Jeg har fået 
mange positive ting med, og vil 
vende tilbage til materialet ind i 
mellem for at minde mig selv på 
det. Jeg vil helt sikkert fortsætte 
træningen. 

 Jeg har taget det til mig, nyder 
øvelserne, og kommer til at bru-
ge det meget. Jeg kan mærke at 
det giver mig noget i forhold til 
at kunne være i samtalerne med 
borgerne.  
Det med onlineundervisningen, 
det var bedre end forventet.

       Kolding Kommune 2020 - Din arbejdspladss
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Stressforebyggelse

I Kolding Kommune vil vi have attraktive arbejdspladser i balance, hvor sundhed  

og trivsel er i højsædet. 

HR og sundhedsordningen tilbyder en række forskellige forløb som f.eks. individuelle  

samtaler, ledersparringer samt online mindfullness undervisning (I Coronatiden).  

Der kan igennem HR desuden rekvireres specialiserede procesforløb til den enkelte  

arbejdsplads, med fokus på forebyggelse, identificering og håndtering af stress.  

Her tager vi udgangspunkt i Kolding Kommunes vejledning ”Forebyg stress”.

Medarbejdersamtaler

I Kolding Kommune kan medarbejdere få et individuelt samtaleforløb hos det  

arbejdspsykologiske team i HR. Der er tale om et forløb på op til 5 timer og det er  

nærmeste leder, der kan rekvirere samtalerne. I 2020 blev der afholdt 124 samtale- 

forløb svarende til godt 500 samtaletimer. 

Mistrivsel

25%

Stress

32%

Andet

42%

Samtaleforløb i procent

Grafen viser den procentvise for-

deling af årsagen til samtaleforløb, 

hvor stress og mistrivsel er de 

største kategorier. 

Kategorien ”Andet” dækker blandt 

andet over konfliktsituationer med 

kolleger, konfliktsituationer med 

ledere, angstsymptomer, depres-

sive symptomer og voldsomme 

episoder. 

HR har haft en særlig rolle i forhold til at understøtte trivsel, gode arbejdsfællesskaber, foran-

drings- og distanceledelse i denne nye hverdag. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er vigtigt, 

hvad enten man arbejder mest hjemme eller møder mest ind. HR har blandt andet formidlet 

viden og gode råd om distanceledelse, om hvordan man kan få bevægelse ind i sin hverdag, 

og hvordan man har kunne holde fast i de fællesskaber, der er på arbejdspladsen. HR har 

også formidlet ny viden på området, f.eks. fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

(NFA), som har lanceret en side baseret på helt ny forskning om trivsel i Coronatiden 

(www.coronatrivsel.dk).

For at sikre intern vidensdeling har HR ved brug af konferencer, videoer og artikler indsamlet 

og delt gode erfaringer fra forskellige arbejdspladser.
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Ulykker

Antallet af arbejdsulykker registreres i arbejdsskadesystemet Safetynet. Fra 2015  

er også krænkelser, ”registreringer” (ulykker uden skade) og ”nærved-ulykker” (fore-

byggende observationer) registreret. Samtidig er der fra 2015 blevet gjort en del  

for at nedbringe antallet af disse hændelser, både i de enkelte arbejdsmiljøgrupper  

(ledere og arbejdsmiljørepræsentanter), kurser, workshops og særlige indsatser.

Resultatet ses af figuren på side 22. Der er et støt fald i det samlede antal ulykker  

fra 2014. Fordelingerne af alle hændelser de sidste fem år i hver forvaltning ses  

i tabellen nedenfor.

Bag det positive resultat i antallet af ulykker gemmer sig et stort fald i ”ulykker  

uden fravær”. Disse ulykker er de mindste og medfører højst fravær samme dag

som hændelsen. 

Samtidig – og desværre – ses en svag stigning i ”ulykker med fravær”. Det er disse 

ulykker, der kan være alvorlige. 

De fleste af disse ulykker er forstrækninger (ca. 40%), dernæst sår, rifter og stikskader. 

Der ses ikke en umiddelbar sammenhæng med Corona situationen der kan forklare 

den svage stigning i 2020. Der kan være tale om tilfældige udsving. Siden 2007 har 

niveauet for disse skader ligget omkring 150 skader pr. år, med en stigning til ca. 180 

skader pr. år fra 2016.

Arbejdsskader 

MF = Med fravær      UF = Uden fravær

              Ulykker    Ulykker    Ulykker 

År                i alt            MF            UF

2007             417           166            251

2008             372           161            211

2009             304           134           170

2010           387           170           217

2011             373            147           226

2012             395            171           224

2013             358            151           207

2014             429            155           274

2015             384            148          236

2016             397            193          204

2017             301            186           115

2018             261            166            95

2019             245            168            77

2020             254            190           64
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Råb skrig 28%

Følelsesmæssig  
stor belastning 26%

Riv 12%

Krads 10%

Kaste med genstande 7%

Chikane 6%

Bid 6%

Sexchikane 1%

Truende Adfærd 1%

Nikke Skaller 1%

Verbale overgreb 1%

Slag 1%

Spyt 0%

Ukvemsord 0%

Digital chikane 0%

Skub  0%

Spark 0%

Slag med genstande 0%

Krænkelser 
Fordeling af 

krænkelsestyper 2020

Kilde: Safetynet, egne data.

 

474

Krænkelser

Kommunens ansatte bliver i stigende grad udsat for krænkelser. I 2020

er antallet ca. 1.500 pr. år. I tabellen nedenfor ses fordelingen af kræn-

kelserne.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningens ansatte er udsat for den 

største del af krænkelserne (ca. 60%) mens Børne-, Uddannelses- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen og Socialforvaltningen tegner sig for ca. 

20% hver. Dette afspejler både antallet af institutioner og ansatte og de 

borgere der betjenes i disse områder.

Det er ikke muligt entydig af sige hvor meget af stigningen i krænkelser, 

der skyldes bedre registrering eller en uheldig udvikling i borgernes reak-

tioner mod de ansatte. Som det ses af tabellen er over 50% af krænkel-

serne ikke fysiske krænkelser. Se i øvrigt afsnittet om vold.

Registreringer og nærved-ulykker

Registreringer er i denne forbindelse en arbejdsskade type. En registrering 

anføres i Safetynet hvis en hændelse ikke medfører skade og dermed 

heller ikke fravær eller umiddelbare gener. Registreringer sikrer en god 

og saglig sagsbehandling hvis der senere skulle opstå gener som følge 

af hændelsen. Samtidig giver registreringer et billede af de situationer der 

kan forekomme og dermed et godt grundlag for den analyse og forebyg-

gelse som arbejdsmiljøgrupperne arbejder med på arbejdsstederne. 

Det samme er tilfældet for nærved-ulykker. Disse er situationer der kunne 

være gået galt, men ikke gjorde det.

Nærved ulykkerRegistreringerKrænkelser

2016 2018 2019

500

195

65

1072

431

121

984

88

1370

512

88

2020

1481

54

2017

449
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Behov for øget fokus på arbejdsskader

Den gode registreringspraksis der er opstået i løbet af de sidste fem år er nyttig at fortsætte 

med. Den giver et godt grundlag for analyse og dermed indsigt i det der foregår som kan føre 

til skader. Til gengæld er der behov for en mere effektiv forebyggelse i forhold til ulykker der 

medfører fravær og krænkelser.

Arbejdsskader og økonomi

Kommunen er selvforsikrende. Vi skal derfor afsætte midler til fremtidig dækning af arbejds-

skader. De seneste år har hensættelsesbehovet været ca. 120 mio. kr. Det forventes at dette 

vil stige. Ikke så meget grundet flere eller alvorligere skader, men som følge af udskudt pen- 

sionsalder og ændret arbejdsmiljø lovgivning. Det er ambitionen, at holde disse omkostninger 

på et minimum. Dels fordi den er et udtryk for ansatte der er kommet til skade og dels fordi vi 

hellere havde set midlerne anvendt til gavn for borgerne.

   Ulykker Ulykker Regi  
  Ulykker med uden stre- Kræn- Nærved
 År  i alt  fravær fravær ringer kelser ulykker

 2016 33 24 9 19 3 3

 2017 21 17 4 43 6 9

 2018 19 16 3 39 6 5

 2019 25 20 5 37 5 22

 2020 23 21 2 33 6 8

               

       2016 77 73 82 80 82 22

 2017 129 72 57 166 211 32

 2018 116 78 38 214 331 30

 2019 96 63 33 256 344 31

 2020 94 64 30 200 226 17

               

       2016 17 18 14 30 86 3

 2017 43 29 14 67 102 21

 2018 38 21 17 66 203 15

 2019 30 19 11 61 273 12

 2020 41 34 7 53 313 6

               

      2016 76 69 77 62 327 34

 2017 99 61 38 151 744 59

 2018 88 51 37 127 416 35

 2019 93 65 28 151 743 22

 2020 95 70 25 183 933 20

               

       2016 1 0 1 0 0 2

 2017 1 1 0 1 2 0

 2018 0 0 0 2 1 1

 2019 0 0 0 4 3 1

 2020 0 0 0 3 3 1

Fordeling af alle hændelser 2016-2020

Forvaltning

By- og Udviklings-

forvaltningen

Børne-, Uddannelses-

og Arbejdsmarkeds-

forvaltningen

Socialforvaltningen

Senior-, Sundheds-

og Fritidsforvaltningen

Centralforvaltningen
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Vold – ulykker, trusler og politianmeldelser

Efter at have toppet i 2017 er antallet af ulykker med vold faldet. I 2020 til det laveste 

siden vi begyndte denne registrering i 2015. Det er positivt og afspejles også i antallet 

af politianmeldelser. Der er ikke grund til at antage, at disse tal er forårsaget af mangel-

fuld registrering. 

Det er derimod nærliggende at antage, at det systematiske arbejde med registrering, 

analyse og forebyggelse af disse hændelser samt en øget bevidsthed om de ansattes 

adfærd i forbindelse med utilfredse borgere, oprettelsen af en Borgerrådgiver, kurser i 

”gode samtaler, gode borgerforløb” m.v. har givet disse resultater. 

Ud over ulykker som følge af vold registreres også ”psykisk chok”, ”psykisk 

overbelastning” og andre episoder med psykisk vold. Disse ligger ret konstant og 

kan være svære at adskille fra krænkelser – se afsnit om dette. Det er uvist om 

Corona situationen har biddraget til den lave andel af voldsulykker i 2020.

Hændelser (ulykker) med vold og voldstype

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hændelse: Vold, herunder slag, 

spark, skaller, kvælertag, bid 35 32 41 35 32 26

      

Hændelse: Psykisk over- 

belastning, psykisk chok 1 0 9 7 10 8

      

Anden  fysisk eller 

psykisk overbelastning 0 2 10 19 10 10

  

Politianmeldelser 0 11 10 10 0 0

Kilde: Safetynet, egne data.

Arbejdsmiljøcertificering

I 2020 skulle Kolding Kommunes eksterne arbejdsmiljøaudit som sædvanligt gennem-

føres i efteråret. Hvad der ikke var så sædvanligt var de omstændigheder som var  

gældende. Det var selvfølgelig Corona situationen, som gjorde, at der skulle tages 

særlige hensyn. Derudover var mange af de arbejdspladser, som skulle besøges,  

også ekstra belastet af Corona situationen, fordi der var ekstraopgaver, andre arbejds-

forhold, medarbejdere, som arbejdede hjemme, og restriktioner generelt.

Som et helt konkret eksempel betød det, at de guider som normalt er rundt med  

auditørerne fra Bureau Veritas ikke i 2020 var med rundt for at minimere antallet  

af personer, som kom rundt i organisationen. Alle steder blev der gjort en stor  

indsats for at den eksterne arbejdsmiljøaudit kunne gennemføres.



       Kolding Kommune 2020 - Din arbejdspladss

Der var dog også i 2021 fundet enkelte knaster rundt på de forskellige arbejdspladser fra 

Bureaus Veritas side, samlet set blev der fundet 30 afvigelser, det vil sige forhold hvor 

arbejdsmiljøet ikke er i orden eller hvor der er fejl og mangler i forhold de standarder, 

som kommunens arbejdsmiljøhåndbog foreskriver. 

Disse 30 afvigelser er ca. på niveau med tidligere år. Den formelle afrapportering til direktion, 

ledere, HR og repræsentanter fra hovedudvalget fandt sted den 21. december 2020. 

Efterfølgende er rapporten og de forskellige afvigelser sendt ud til forvaltningerne og 

forvaltningsMEDs næstformænd, så man lokalt kan se på resultaterne og følge op på, 

om der er forbedringer som kan indføres forskellige steder.

De arbejdspladser som havde afvigelser fik primo januar 2021 direkte besked om afvigelserne. 

Det påhviler derefter lederne og arbejdsmiljøgrupperne at følge op på afvigelserne. Herefter 

kan arbejdsmiljøcertificeringen udstedes officielt. 

Et særligt fokuspunkt er kemi og det nye system til kemisk risikovurdering. Chess som ikke i 

tilstrækkelig grad er et taget i brug alle relevante steder. Ud over den eksterne audit gennem-

førte Kolding Kommunes auditkorps intern audit i uge 9 og 37 som sædvanlig. 

Arbejdsmiljøkonferenen 2020

Til arbejdsmiljøkonferencen 2020 deltog ca. 400 medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. 

Konferencens tema var ”Arbejdsmiljø skabes af alle”. 

Fokus på konferencen var at dele erfaringer på tværs af organisationen, hvilket også 

afspejlede sig i hovedoplæggets emne ”relationel koordinering”. I et meget praksisnært 

oplæg inspirerede Hammel Neurocenter vores arbejdsmiljøorganisation til deres arbejde. 

Efter oplægget kunne alle deltage i forskellige workshops, som handlede om de gode 

eksempler fra Kolding Kommunes egne arbejdspladser.

23



Kolding Kommune
Centralforvaltningen, HR

24

Sygefravær

Sygefraværet i Kommunen som helhed er systematisk svingende efter sæson og  

ændrer sig sædvanligvis meget lidt fra år til år. Også inden for sygefravær var et år 

med Corona specielt. I foråret så vi et markant fald i sygefravær – især det korte  

fravær (<14 dage). I efteråret så vi en stigning hen imod årets afslutning i det lange  

fravær (>14 dage).

Årsagerne til dette kan være mange – i rapporten ”Undersøgelse af erfaringer, ind- 

sigter og læring af Corona situationen marts – maj 2020” er der foreslået nogle  

mulige forklaringer på faldet i det korte fravær:

•   Det er nærliggende, at antage, at hjemsendelse og hjemmearbejde påvirker  

registreringen af sygefraværet. De lave tal i april og maj måned er derfor ikke  

nødvendigvis et udtryk for lavere grad af sygdom.

•   Hjemsendelserne i sig selv kan påvirke sygefraværet – både børn og voksne  

har opholdt sig udenfor vanlig kontakt med andre. Samme effekt kan følge af  

det (meget) øgede fokus på hygiejne og afstand. Sjældnere og mere distanceret  

kontakt hæmmer spredning.

•   Hjemmearbejde muliggør arbejde – eller tilstedeværelse til møder – selvom man  

er syg i lettere grad.

•   Fravær af møder giver mere plads til ledelse og nærvær, der kan tænkes at fremme 

trivslen og reducere sygefraværet. Det administrative arbejde har fyldt mindre  

– er blevet udskudt. Det giver mere tid til fokus på den egentlige primær opgave. 

Dette kan påvirke sygefraværet i begge retninger.

•   Der kan være en øget status forbundet med at ”stå sammen” under Corona  

– især for de ansatte i driften og det borgernære, der påvirker tendensen til ikke  

at melde sig syg selvom man er sløj.

Sygefravær pr. kvartal 2016-2020
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Mulige forklaringer på stigningen i det lange sygefravær er vanske-

ligere at pege på. Det er usædvanligt at se en stigning i denne 

størrelsesorden på kommunalt niveau i det lange fravær. Normalt er 

det gennemsnitlige niveau ca. 3,0%. I fjerde kvartal 2020 var det på 

3,8%. Vi kan endnu ikke giver umiddelbare forklaringer på dette.

Der er store forskelle mellem faggrupper og forvaltninger, så lokalt 

fokus på sygefravær og især sygefraværsprocedurerne er væsent-

ligt. Forskelle i sygefraværet pr. forvaltning mellem 2020 og 2019 er 

vist i nedenstående tabel.

Forvaltning Periode Sygefravær Kort syge- Langt syge-

   i alt  fravær fravær

By- og Udviklings- 1. kvartal -0,4% -0,1% -0,3%

forvaltningen 2. kvartal 0,0% -0,1% 0,1%

  3. kvartal 0,5% 0,2% 0,3%

  4. kvartal -0,3% -0,9% 0,6%

Børne-, Uddannelses-   1. kvartal     -0,4%    -0,4%   0,0%

og Arbejdsmarkeds-  2. kvartal      -1,1%    -0,5%  -0,6%

forvaltningen   3. kvartal      0,2%     0,3%  -0,1%

     4. kvartal      0,5%    -0,2%   0,6%

Centralforvaltningen  1. kvartal     -0,3%    -0,4%   0,2%

     2. kvartal      -1,6%     -0,9%  -0,7%

     3. kvartal     -0,3%    -0,3%   0,0%

     4. kvartal     -0,6%     -0,9%   0,3%

Senior-, Sundheds- og  1. kvartal       0,4%       0,2%   0,2%

Fritidsforvaltningen  2. kvartal     -0,6%    -0,6%   0,0%

     3. kvartal     -0,5%    -0,1%  -0,3%

     4. kvartal       1,0%    -0,2%    1,1%

     

Socialforvaltningen  1. kvartal       0,1%     0,2%  0,0%

     2. kvartal     -0,4%    -0,3%  -0,1%

     3. kvartal       0,4%    -0,1%   0,5%

     4. kvartal      1,2%    -0,3%   1,5%

(+ = større fravær i 2020, - = mindre fravær i 2020).
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Vi har under 
Corona situa-
tionen haft 32  
medarbejdere, 
der har været 
hjemsendt med 
løn som følge af 
”øget risiko” eller 
som pårørende  
til smittede

”



Vi har i kommunen en klar og fornuftig sygefraværsprocedure, og 

vi har gennem årene haft tiltag af forskellig art for at nedbringe sy-

gefraværet. Vi vil have en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere 

trives og kan bidrage til en høj kvalitet og effektivitet i arbejdet med 

Borgerens Centrum. Sygefraværsproceduren bygger på ønsket om, 

at sygemeldte medarbejdere kan vende tilbage til arbejdet, og vi har 

i den forbindelse fokus på en tidlig og vedvarende indsats, hvor den 

sygemeldte medarbejder er i dialog med arbejdspladsen så tidligt 

som muligt i sygefraværsforløbet. Jo tidligere kontakt, desto tidli-

gere støtte og indsats, og dermed større mulighed for medarbej-

derens tilbagevenden. Desuden er det vigtigt at have vedvarende 

kontakt, der er tilpasset den konkrete situation. Dette skal selvføl-

gelig ske under fornøden hensyntagen til den aktuelle sygdom og 

sygdomsforløbet. 

Det er ikke til at sige med sikkerhed hvad Corona har haft indvirk-

ning på sygefraværet. Nogle medarbejdere har været sygemeldte 

på grund af smitte med Corona, og nogle har været fraværende 

som konsekvens af corona – fx fordi de er i øget risiko. Sikkert er 

det, at nye og skiftende retningslinjer og restriktioner har også be-

tydet, at både ledere og medarbejdere pludselig skulle forholde sig 

til en helt anden dagligdag med ændrede arbejdsopgaver, krav, løs-

ninger og muligheder. ”Vejen blev asfalteret, mens vi kørte på den” 

kunne være beskrivende for den foranderlighed, som i 2020 blev en 

stor del af hverdagen for stort set alle medarbejdere. Ingen tvivl om 

at mange ansatte har oplevet øget arbejdspres og nye krav i jobbet 

som følge af Corona situationen.

Trivsel i en Coronatid 

For at passe på hinanden og 
mindske smittespredningen er 
mange nødsaget til at arbejde 
på en anden måde end normalt. 
Meget er i det hele taget ander-
ledes end det plejer at være, og 
det kan i sig selv være fysisk og 
mentalt anstrengende. 

Vi har samlet gode råd og ideer 
til hvordan du som leder eller 
medarbejder kan imødekomme 
de arbejdsmiljømæssige udfor-
dringer som Corona krisen har 
medført.
   
Kommunaldirektør
Thomas Boe
Oktober 2020
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Ledertræf 2020

Traditionen tro var ledertræf 2020 planlagt i marts, som fysisk møde, for kommunens ca. 450 

ledere. Ledertræffet skulle være et heldagsarrangement med spændende og aktuelle emner 

som status på hvor vi er i forhold til vores designvision Sammen designer vi livet og med  

Borgens Centrum Workshops hvor projekter, der har deltaget i aktionsforskningsforløbet  

Lovende praksis skulle formidle deres løsninger og læring, til gavn for hele kommunen.  

Katastrofeforsker Rasmus Dahlberg var også programsat. Men som så mange andre aktivite-

ter der var planlagt i foråret 2020, blev ledertræffet også udskudt, og blev i stedet for udskiftet 

med en ”light udgave” der blev afholdt virtuelt i slutningen af oktober 2020. Foredraget fra 

katastrofeforsker Rasmus Dahlberg – som nu viste sig at være mere aktuelt end da vi havde 

planlagt det – blev fastholdt i den virtuelle udgave.

I de foregående fire år har Borgerens Centrum været omdrejningspunktet for ledertræffet. På 

det virtuelle ledertræf præsenterede kommunaldirektør Thomas Boe en række refleksioner 

over udviklingen i vores omgivelser og kommunen, herunder læringen under Corona. Alt det vi 

står på af erfaringer, og har lært de seneste år, danner byggestenene for en proces frem mod 

et revideret ledelsesgrundlag, som skal sætte rammerne for god ledelse i Kolding Kommune.

Hvordan udvikler vi os?
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Medarbejderudviklingssamtaler

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er et vigtigt redskab i den gensidige forventnings-

afstemning mellem leder og medarbejder og i udviklingen af medarbejdernes kompetencer, 

sådan at Kolding Kommune fortsat har kompetente medarbejdere.

1. januar 2020 trådte det nye MUS redskab med en ny tilgang i kraft, hvor fokus er på nærvær 

i samtalen. MUS-redskabet er fysisk og der tages udgangspunkt i en række kendte temaer 

som samarbejde, kompetencer, motivation/trivsel, livsfaser/karriere og Borgerens Centrum

– oversat til medarbejderens konkrete arbejdsopgaver. 

Redskabet er udviklet af HR i tæt samarbejde med en gruppe under hovedudvalget, der  

sammen har defineret formålet sådan, at leder og medarbejder er nærværende i en struk-

tureret dialog om, hvordan medarbejderen kan udvikle sig med sine opgaver og i sine 

samarbejdsrelationer, samt have en gensidig forventnings-afstemning om arbejdets udvikling 

på arbejdspladsen og i organisationen.

I det nye MUS redskab dokumenteres afholdte samtaler ved at der gemmes en kopi af de 

konkrete aftaler elektronisk, sådan at der løbende kan føles op. Det er vigtigt, at alle ledere 

registrerer afholdte MUS korrekt, selvom der ikke som tidligere skelnes mellem MUS, LUS og 

GRUS. 

Hvor der tidligere har været en manuel proces at sortere de MUS relevante medarbejdere 

ind i KK-MUS, er det fra 2020 muligt at gemme en MUS aftale for alle medarbejdere. 

Gennemførselsprocenten i tabellen er fastansatte månedslønnede medarbejdere omfattet 

af overenskomstområdet, tjenestemandsområdet, elever samt fleksjobbere. 

    2016 2017 2018 2019 2020

           

Gennemførte  3.127 3.706 5.013 5.496 3.812 

Procent  38% 45% 61% 67% 54%
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Indledningsvis er MUS i 2020 baseret på hele kalenderåret. Antallet af medarbejdere, der i 

2020 har fået dokumenteret en MUS aftale er steget markant, set på det samlede antal gemte 

MUS aftaler i SD, men andelen (%) er faldet som følge af forskelligt grundlag for sammenlig-

ning i forhold til tidligere år og måske også en effekt af Corona situationen. 

Kategorien ikke-relevante, hvor det var lederens beslutning, hvilke medarbejdere, der er rele-

vante at indkalde til MUS afhængig af ansættelsesforhold, sygemeldinger og andre specielle 

situationer, findes ikke i udtrækket for 2020. Her er tale om alle medarbejdere inden for de 

ovennævnte kategorier fastansatte månedslønnede medarbejdere omfattet af overenskomst-

området, tjenestemandsområdet, elever samt fleksjobbere. Tidligere indeholdt den samlede 

gennemførsel både de forberedte, afholdte og dokumenterede, mens det for 2020, kun er 

dokumenter i SD, der fremgår. 

I 2019 og i starten af 2020 blev det afhold kurser i det nye MUS redskab, både for ledere, TR 

og administrativt personale, lige som der er udviklet en video, der beskriver proceduren ved at 

gemme MUS aftalen i SD. 

I slutning af 2020 kom data fra MUS i kommunens ledelsesinformationssystem Targit, som de 

decentrale forvaltninger kunne bruge i deres opfølgning. I 2021 vil HR prioritere vidensdeling 

og standardisering, samt tydeliggøre en ensartethed i behandlingen af data i forvaltningerne.

Træningsbanen læringskultur og design

2020 blev et år, hvor vi måtte omlægge de fleste af vores kompetenceudviklingsaktiviteter, 

så de kunne gennemføres virtuelt. Det har været en udfordring for både undervisere og 

deltagere, men ved hjælp af både mod og tålmodighed er det lykkedes ganske godt. 

Som beskrevet i afsnittet om læring af Corona situationen, har der været meget læring at 

hente i de nye arbejdsformer under Corona, og vi har som organisation udviklet vores kom-

petencer inden for virtuelle møder, webinarer og digitale læringsformer. 

Ledertræf, diplomlederuddannelse, MED-uddannelser og arbejdsmiljøuddannelser er alle 

eksempler på aktiviteter, som blev gennemført virtuelt i 2020. 

Som noget nyt har vi etableret et samarbejde med Designskolen Kolding og har her 

gennemført både et kursus og et diplommodul i designtænkning og designmetoder. 

Begge dele udbydes igen i 2021 og vil styrke designkompetencer i hele organisationen.
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* kurser der er udbudt i kommunesamarbejdet, hvor antal kursister, er fra Kolding Kommune.

Fælles kursusaktiviteter
  
  
                                                                                       Antal             Antal 
Kursusnavn                                                                    hold       kursister 

Introduktion for nye medarbejdere 1 55
Arbejdsmiljøkonference 2020 1 366
Arbejdsmiljøuddannelse fælles - Fredericia * 3 12
Arbejdsmiljøuddannelse fælles - Kolding * 3 28
Arbejdsulykker - hvad så? * 1 24
Basis KOMLIS Kube + Basis Excel 1 36
Basisøkonomi og Prisme i Kolding Kommune 1 27
Designdrevet offentlig innovationsledelse 1 16
Designtænkning i offentlige organisationer 1 15
DIL Afgangsprojekt * 2 8
DIL Det personlige lederskab og forandring * 2 10
DIL Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling * 2 6
DIL Organisation, udvikling og samskabelse * 2 5
DIL valgmodul Forandringsledelse * 1 6
DIL valgmodul Ledelse og coaching * 2 5
DIL Valgmodul Strategisk ledelse * 2 6
DIL valgmodul Teamledelse * 1 3
DIL valgmodul Økonomisk ledelse * 1 5
Drop in Qui Gong og mindfulness 8 44
Ferieaftale pr. 1. sept. 2020 - For ledere - Hvad er Nyt? 8 199
Fra Indesign til webtilgængelige PDF * 2 25
Grafisk facilitering * 4 10
Grundlæggende kursus i Acadre CM 5 35
Grundlæggende kursus i Acadre WEB 4 31
Grundlæggende projektledelse * 2 8
Introduktion for nye ledere 1 17
Røgfri arbejdstid 3 39
Ledelse af projekter * 2 10
Ledelsestilsyn, risikovurderinger og Targit 2 28
MED Grunduddannelse 2 35
MUS for ledere med personaleansvar 7 98
MUS i SD for administrativt personale 2 47
Procesfacilitering i praksis * 2 2
På vej til ledelse * 1 1
SafetyNet Workshop 6 32
Tips og Tricks - Microsoft Teams og Zoom minikursus  
for IT-vejledere i Kolding Kommune 3 41
Virtuel Introduktion for nye ledere 1 11
Virtuel introduktion for nye medarbejdere 1 51
Virtuelt ledertræf 2020 1 229
Workshop om vold, trusler og chikaner 1 14
 
 I alt 96 1640
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