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Forord 

 

I Vesthimmerlands Kommune har vi lyst til at gøre en forskel – en forskel for vores borgere 

og samfundet. Som kommune er vi til for borgerne, og vores opgave er at skabe værdi for 

borgerne i alt, hvad vi foretager os i alle de opgaver vi løser.  

 

Vores overordnede strategier, såvel Byrådets som Direktionens, er til for borgerne. 

Strategierne er baseret på et solidt fundament, der sikrer, at vi arbejder værdiskabende for 

borgerne og placerer borgeren i centrum i vores opgaveløsning.  Det er en prioritet for 

Vesthimmerlands Kommune at skabe de bedste forudsætninger for, at vi har en 

organisation, der altid leverer ydelser af højeste kvalitet.  

 

Vesthimmerlands Kommune skal være et godt sted at arbejde. De ansatte skal have gode 

forudsætninger for at lykkes, så de igennem en effektiv, kompetent og koordineret 

opgaveløsning kan skabe værdi for borgerne.  

 

Den personalepolitiske redegørelse har til hensigt at give et overblik over 

personaleområdet og inspirere til nye ideer og initiativer til fremtidige indsatser og 

opmærksomhedspunkter. Hovedfokus i redegørelsen er 2019, men giver naturligvis også 

indblik i de foregående år og beskriver udviklingen på personaleområdet. 

  

Den personalepolitiske redegørelse skal først og fremmest anvendes som et opslagsværk, 

til understøttende opfølgning på det personalepolitiske arbejde og udvikling af den daglige 

ledelse, men er samtidig et indblik i sammenhængen mellem Vesthimmerlands 

Kommunes strategiske retning og HR-indsatserne.   

 

Venlig hilsen 

 

Pia Munch Riisgaard  

HR Chef 
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Personalesammensætningen 

I Vesthimmerlands Kommune ser vi forskellighed og mangfoldighed som en styrke, og vi 

respekterer og tager hensyn til skiftende livsfaser, i det omfang det er muligt. Vi tror på, at 

en bred sammensat gruppe af medarbejdere og ledere giver de bedste forudsætninger for 

effektivt, at kunne levere opgaver og service af højeste kvalitet. 

I Vesthimmerlands Kommune var der 4.304 ansatte i 2019, svarende til 2.834 årsværk. 

 

Figur 1 - Udviklingen i antallet af årsværk 

 

 

 

Fra 2016 til 2019 falder antallet af medarbejdere med 215 årsværk. Ses der i stedet på 

antallet af medarbejdere, er der i samme periode 291 færre ansatte, hvilket fremgår af 

nedenstående tabel. 

Figur 2 - Udviklingen i antal ansatte1 

 

2016 2017 2018 2019 

4.595 4.466 4.397 4.304 

 

  

 
1 Antal ansatte er opgjort i unikke medarbejdere, hvorfor personer, der eksempelvis ansættes i samme 
stilling flere gange på et år i forbindelse med eksempelvis tidsbegrænsede ansættelser blot tælles én gang.  
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Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i antallet af årsværk i kommunen fordelt på 

forvaltning.  

 

Figur 3 - Udviklingen i antallet af årsværk fordelt på forvaltning 

Forvaltning 2016 2017 2018 2019 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 1.602 1.509 1.432 1.386 

Sundheds- og Kulturforvaltning 1.172 1.152 1.145 1.159 

Teknik - og Økonomiforvaltning 240 243 249 250 

Staben - den tværgående Stab 35 38 38 39 

Antal årsværk 3.049 2.942 2.864 2.834 

 

 

Samlet set er antallet af medarbejdere faldet med 7 % i perioden. Det dækker over, at der i 

perioden er kommet færre medarbejdere i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og 

Sundheds- og Kulturforvaltningen, mens der er flere medarbejdere i Teknik- og 

Økonomiforvaltningen samt i den tværgående stabsfunktion.  

Kønsfordeling 

Kønsfordelingen har i en årrække ligget stabilt omkring 80 % kvinder og 20 % mænd.  

 

Figur 4 - Udviklingen af kvindelige og mandelige medarbejdere 

 

Køn 2016 2017 2018 2019 

Kvinder 78 % 78 % 79 % 79 % 

Mænd 22 % 22 % 21 % 21 % 

 

I kommunen ansætter vi på baggrund af kompetencer og kvalifikationer. Den højere andel 

af ansatte kvinder i kommunen, skyldes i høj grad, at der inden for en række faggrupper, 

der udgør en stor del af kommunens beskæftigelse, såsom SOSU-området og skole- og 

dagtilbudsområdet, er langt flere kvindelige ansatte. Det skyldes, at langt flere kvinder end 

mænd uddanner sig inden for disse fag og man vil se en lignende fordeling i andre 

kommuner.   
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Aldersfordeling 

I Vesthimmerlands Kommune har vi i 2019 en aldersspredning fra 15 år til 82 år. Af 

nedenstående tabel fremgår udviklingen af antal ansatte fordelt på alder i perioden 2016 – 

2019. 

Figur 5 - Pct. udviklingen af antal ansatte fordelt på alder 

 

Alder 2016 pct. 2017 pct. 2018 pct. 2019 pct. 

Under 18 år      29  0,6 %      23  0,5 %      31    0,7 %      31  0,7 % 

18-29 år     837  18,2 %     840  18,8 %     827  18,8 %     777  18,1 % 

30-39 år     870  18,9 %     807  18,1 %     790  18,0 %     807  18,8 % 

40-49 år  1.080  23,5 %  1.035  23,2 %  1.009  22,9 %     957  22,2 % 

50-59 år  1.248  27,2 %  1.200  26,9 %  1.149  26,1 %  1.092  25,4 % 

60-65 år     457  9,9 %     487  10,9 %     505  11,5 %     536  12,5 % 

66+ år      74  1,6 %      74    1,7 %      86    2,0 %     104  2,4 % 

Antal ansatte  4.595     4.466     4.397     4.304   

 

Aldersmæssigt har fordelingen af medarbejdere mellem 18 år og 39 år udviklet sig ligesom 

gennemsnittet af medarbejdere i perioden 2016-2019. Der ses et lidt større fald i 

aldersgrupperne 40 – 59 år.  

Til gengæld er gruppen af medarbejdere over 60 år stigende med henholdsvis 17 % for 

gruppen 60-65 årige og 41 % for gruppen 66 år+. Samlet set er antallet af medarbejdere 

over 60 år steget med 109 personer svarende til 21 % i perioden 2016-2019.  
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Personaleomsætning 

I nedenstående tabel fremgår personaleomsætningen i perioden 2017-2019, defineret som 

andelen af medarbejdere, der fratræder i løbet af året. 

 

  

Figur 6 - Personaleomsætning 2017-2019 

 

 2017 2018 2019 

Tilgang 712 708 771 

Afgang 841 777 678 

Omsætning 18,3 % 17,4 % 15,4 % 

 

Som det fremgår af tabellen er personaleomsætningen faldende gennem perioden og 

dermed fastholdes flere medarbejdere. 

Uansøgte fratrædelser 

Antallet af uansøgte fratrædelser er faldende i perioden 2016-2019 på trods af, at der i 

2017-2018 blev lukket to af kommunens asylcentre. Ses der på antallet af uansøgte 

fratrædelser i forhold til antal årsværk sker der en halvering i perioden.  

 

Figur 7 - Uansøgte fratrædelser 2016-2019 

 

Fratrædelsesårsag 2016 2017 2018 2019 

Uansøgt – Besparelse 53 89 63 15 

Uansøgt – Personlig 21 15 11 10 

Uansøgt – Pension  4 1 0 1 

Uansøgt – Sygdom  11 7 8 11 

Fratrædelsesaftale 38 12 23 22 

I alt  127 124 105 59 

Procent ift. Antal årsværk 4,2 % 4,2 % 3,7 % 2,1 % 
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Overenskomstfordeling 

Den største overenskomstgruppe i Vesthimmerlands Kommune er overenskomsten for 

social- og sundhedspersonale, som omfatter godt en femtedel af kommunens 

medarbejdere. Herefter kommer gruppen af ansatte under overenskomsten for lærere m.fl. 

som omfatter godt hver ottende medarbejder. 

  

Figur 8 - Fordelingen af ansatte i de ti største overenskomstgrupper i 2019 

 

 

 

Når man kigger på den samlede fordelingen af ansatte i de ti største overenskomstgrupper 

i Vesthimmerlands Kommune er ca. 80 % af de ansatte under overenskomstgrupper, der 

knytter sig til uddannelse, pleje og omsorg. De resterende ca. 20 % er ansat indenfor 

overenskomstgrupperne for hhv. akademikere, socialrådgivere og administrativt 

personale.  
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Ansatte på særlige vilkår 

I Vesthimmerlands Kommune ser vi forskellighed og mangfoldighed som en styrke og vi 

prioriterer en rummelig arbejdsplads i forhold til køn, alder, kultur, etnicitet, seksuel 

orientering, funktionsnedsættelser med mere. I nedenstående tabel ses fordelingen af 

ansatte på særlige vilkår i kommunen. 

Figur 9 - Udviklingen i antal ansatte ansat på særlige vilkår 

 

 2016 2017 2018 2019 

Beskyttet. Ins./værk. 54 58  54  51  

Fleksjob 79  71  70  71  

Seniorjob 21  21  12  10  

Løntilskud 7  6  2  2  

Skånejob 4  3  3  3  

Revalidering 1  0 0 0 

Jobrotation 1  1  1  1  

I alt 168  161  143  139  

Elever og lærlinge 

Rekruttering og fastholdelse af elever og lærlinge er med til at sikre den fremtidige 

arbejdskraft i Kommunen. Samtidig har vi en fælles regional forpligtelse inden for det 

pædagogiske og det sundhedsfaglige område. Af nedenstående model ses fordelingen af 

elever i Vesthimmerlands Kommune. 

Figur 10 - Udviklingen i antal elever og lærlinge 

 

Som det fremgår af tabellen er der i kommunen flest elever blandt social- og 

sundhedsassistenter og -hjælpere samt pædagogiske assistenter. For PAU-eleverne var 

der et fald på ni pladser i 2018, men dette har udlignet sig igen i 2019. Der var i 2018 

ligeledes et fald på ni pladser for SOSU-eleverne, men et stigning på tre elevpladser i 

 2016 2017 2018 2019 

SOSU-elever 36 42 33 36 

PAU-elever  20 20 11 20 

Kontorelever  4 5 6 4 

Pædagogstuderende 3 3 3 3 

EGU-elever 1 1 2 1 

Andre  3 3 2 2 

I alt  67 74 57 65 
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2019. Årsagen til faldene skyldes sandsynligvis forskellige praktikker på forskellige 

tidspunker.     

Sygefravær  

I 2019 blev der registreret 38.487 sygedage blandt de ansatte i Vesthimmerlands 

Kommune. Dette svarer til, at en medarbejder i gennemsnit har været syg 13,6 dage. Det 

er 2.079 færre sygedage i 2019 end i 2018 og svarer til godt en halv dags fravær mindre 

pr. medarbejder. 

Figur 11 - Udviklingen af sygefravær 

 

 2016 2017 2018 2019 

Antal fraværsdage  37.239     38.926     40.566     38.487  

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning   18.631      19.659      19.486      17.418  

Sundheds- og Kulturforvaltning   15.440      15.261      16.745      17.551  

Teknik- og Økonomiforvaltning     2.986       3.838       4.162       3.354  

Staben - den tværgående Stab       182          169          173          164  

Fraværsdage pr. medarbejder       12,2          13,2          14,2          13,6  

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning      11,6         13,0         13,6         12,6  

Sundheds- og Kulturforvaltning      13,2         13,2         14,6         15,1  

Teknik- og Økonomiforvaltning      12,4         15,8         16,7         13,4  

Staben - den tværgående Stab        5,2          4,4          4,6          4,2  

Fraværsprocent2 5,5 % 5,9 % 6,4 % 6,1 % 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 5,2 % 5,9 % 6,1 % 5,7 % 

Sundheds- og Kulturforvaltning 5,9 % 5,9 % 6,6 % 6,8 % 

Teknik- og Økonomiforvaltning 5,6 % 7,1 % 7,5 % 6,0 % 

Staben - den tværgående Stab 2,3 % 2,0 % 2,1 % 1,9 % 

 

  

 
2 Fraværsprocenten er udregnet ud fra en årsnorm på 222 arbejdsdage.  
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Arbejdsmiljø 

I Vesthimmerlands Kommune opfattes arbejdsulykker aldrig som en uundgåelig del af 

arbejdsvilkårene. Vi arbejder målrettet med at forebygge ulykker, på alle arbejdspladser. 

Målet for 2021 er en reduktion på 25 % i forhold til 2013 – hvilket betyder, at antallet af 

anmeldte arbejdsskader i 2021 maksimalt må udgøre 76. I 2019 var der 68 anmeldte 

arbejdsskader, som medførte mindst én fraværsdag udover tilskadekomstdagen. 

Herudover var der 158 øvrige tilskadekomstindberetninger. 

 

Figur 12 - Udviklingen af skadesanmeldelser 

 
 2017 2018 2019 

Indberettet til EASY3 99 106 68 

Henlagt af Forsikringsenheden/Hansson & Partners4 175 209 158 

I alt 274 315 226 

 

Figur 13 - Udviklingen af skadesanmeldelser fordelt på forvaltning 

 

 2017 2018 2019 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 121 113 97 

Sundheds- og Kulturforvaltning 144 186 111 

Teknik- og Økonomiforvaltning 9 16 18 

Staben - den tværgående Stab 0 0 0 

 

 

Ud fra skadernes omfang laves også et estimat for hvor lang en fraværsperiode, der 

forventeligt kommer som følge af skaden. Den estimerede varighed af skaderne fremgår af 

nedenstående tabel og viser at størstedelen af skaderne medfører uarbejdsdygtighed i 

mindre end en dag. I 2019 er der 169 skader ud af 226 skader, som er estimeret til at 

medføre uarbejdsdygtighed i mindre end en dag. I den anden ende af tidsskalaen er der 

en enkelt skade, som medfører over tre måneders fravær men mindre end et halvt år. Alle 

skader uanset længde er én skade for mange. Det er vigtigt, at vi lærer af de fejl vi begår 

og sætter ind med de nødvendige tiltag, så vi ikke begår samme fejl igen.     

 

 

  

 
3 EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af 

arbejdsulykker. 
4 Når en sag bliver henlagt, betyder det, at der ikke bliver foretaget mere i sagen. Sagsbehandlingen kan 

dog til enhver tid blive genoptaget, hvis medarbejderen anmoder om det. 
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Figur 14 - Skadesanmeldelser i forhold til forventet fravær på 

anmeldelsestidspunktet 

  
2017 2018 2019 

Uarbejdsdygtighed mindre end 1 dag 200 245 169 

Uarbejdsdygtighed 1 - 3 dage 29 24 28 

Uarbejdsdygtighed 4 - 6 dage 11 15 8 

Uarbejdsdygtighed 7 - 13 dage 12 15 8 

Uarbejdsdygtighed 14 - 20 dage 6 8 5 

Uarbejdsdygtighed mindst 21 dage, men mindre end én måned 4 4 2 

Uarbejdsdygtighed mindst én måned, men mindre end tre 

måneder 12 4 5 

Uarbejdsdygtighed mindst tre måneder, men mindre end seks 

måneder  1 1 

Permanent uarbejdsdygtighed eller 6 måneders uarbejdsdygtighed 

og derover.    
I alt 274 315 226 

 

Arbejdstilsynets besøg udtrækkes på p-numrene. Vesthimmerlands Kommune har 111 p-

numre - ét p-nummer per arbejdsplads. Af følgende tabel fremgår fordelingen af smileys 

for 2019. 

 

Figur 15 - Fordeling af smileys 2019 

 

Grå smileys Røde smileys Gule smileys Grønne smileys 

44 0 2 65 

 

Definitioner af smileys 

• Grå smiley betyder, at arbejdstilsynet enten aldrig har besøgt arbejdspladsen eller, at den 

grønne smiley er ældre end 3 år og dermed automatisk er bortfaldet. 

• Rød smiley betyder, at der er givet påbud om at bruge ekstern autoriseret 

arbejdsmiljørådgiver til afhjælpning af et arbejdsmiljøproblem eller at der afgivet forbud 

mod videre arbejde før et problem er løst. 

• Gul smiley betyder, at der er afgivet påbud med frist, men at det ikke er værre, end man 

forventes selv at kunne løse problemet. 

• Grøn smiley gives for et godt og sikker arbejdsmiljø. En vejledning alene fra arbejdstilsynet 

vil medføre en grøn smiley, da en vejledning ikke er udtryk for brud på arbejdsmiljøloven. 

En grøn smiley udløber efter 3 år, hvor den udskiftes til en grå smiley på arbejdstilsynets 

hjemmeside.  
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Af nedenstående tabel fremgår udviklingen af arbejdstilsynets udstedte reaktioner i 

Vesthimmerlands Kommune fra 2017-2019 

 

Figur 16 - Udviklingen af smileys fordelt på forvaltning 

 

 

Arbejdstilsynet har i 2019 gennemført 25 tilsyn i Vesthimmerlands Kommune. Af de 

vejledninger og reaktioner, som arbejdstilsynet har givet, har halvdelen handlet om det 

psykiske arbejde – Det psykiske arbejdsmiljø har også været arbejdstilsynets fokus i 2019, 

og vil fortsat vil være det i 2020. De resterende reaktioner og vejledninger fordeler sig 

ligeligt mellem det indretningsmæssige og det ergonomiske område.  

  

 
2017 2018 2019 

Gule/Røde 

smiley 

Grønne 

smiley 

Gule/Røde 

smiley 

Grønne 

smiley 

Gule/Røde 

smiley 

Grønne 

smiley 

Teknik og Økonomi 
2 0 0 0 0 0 

Børn og  

Arbejdsmarked 4 13 2 18 2 10 

Sundhed og Kultur 
0 3 2 13 6 7 

Staben - 

den tværgående Stab 0 0 0 1 0 0 

I alt 6 16 4 32 8 17 
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Vores Vesthimmerland

Direktionens strategi- og udviklingsplan, 

udstikker retningen for de HR indsatser, 

som vi på tværs af organisationen i 

fællesskab skal sikre og arbejde for frem 

mod 2022.  

 

Ud fra Direktionens ledestjerne med 

borgeren i centrum, kobler HR indsatserne 

sig på de tre strategiske fokusområder;  

- En attraktiv arbejdsplads 

- En effektiv og innovation organisation 

- En fælles styrringstænkning.  

 

I det følgende præsenteres de tværgående strategiske HR-indsatser, som leveres centralt 

fra i organisationen. Redegørelsen viser de strategiske indsatser fra 2019 og giver et 

perspektiv på kommende indsatområder.  

En attraktiv arbejdsplads 

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der hele vejen rundt for at sikre en høj grad af 

social kapital, hvor vi gennem høj faglighed leverer kompetent opgaveløsning på baggrund 

af medindflydelse og medbestemmelse, åben dialog og balance mellem arbejdsliv og 

privatliv. Medarbejdernes trivsel og jobtilfredshed er helt fundamental, for at kunne skabe 

gode resultater for borgerne og arbejdspladserne. 

 

Hvert 3. år iværksætter HR-afdelingen en APV og en trivselsundersøgelse for hele 

organisationen. APV’en fra 2019 viser en høj score på trivsel og arbejdsglæde. 

Undersøgelsen viser, at medarbejderne i Vesthimmerlands Kommune vurderer, at de har 

en attraktiv arbejdsplads. De oplever, at deres arbejdsindsats har betydning og at deres 

arbejdsopgaver er meningsfulde. APV-rapporten viser også, at medarbejderne oplever, at 

deres nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt og at de har tillid til 

lederens udmeldinger samtidig med at de oplever, at de også selv kan udtrykke deres 

egne meninger.    

 

”Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne ved hvad de 

skal og hvorfor, og hvor der er synlig ledelse, der sætter en klar retning og 

prioritering for arbejdet. Vores medarbejdere skal føle sig inddraget, set, 

hørt og forstået, og de skal føle sig kompetente til deres job. Ved at skabe 

rum til deres faglighed og erfaring skabes gode resultater for borgerne og 

arbejdspladsen.”  
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(Uddrag fra Direktionens strategi og udviklingsplan) 

Som en del af en attraktiv arbejdsplads, er det vigtigt, at medarbejderne oplever god 

ledelse. God ledelse er vigtig for trivslen og for at engagementet hos medarbejderne 

vokser.  Ledelse skabes i Vesthimmerlands Kommune i et forpligtende samspil mellem 

ledere og medarbejdere, men det er lederne, der sætter tydelige rammer og retning for 

arbejdet. Vores ledelsesgrundlag bygger på kurs, koordinering og commitment, som 

pejlemærker for den gode ledelse i kommunen. Ledelse i Vesthimmerlands Kommune 

tager afsæt i en værdibaseret tilgang, hvor den enkelte leder selv afklarer, skaber og 

udfylder sit ledelsesrum – selvfølgelig inden for hvad der er god adfærd i den offentlige 

forvaltning. Tænke, Turde og Tale er den ledelsesadfærd alle ledere i kommunen agerer 

ud fra, når de arbejder med kurs, koordinering og commitment for at løse kerneopgaven.     

 

Det gode arbejdsmiljø og MED 

På HR-området arbejdes målrettet med at understøtte det gode arbejdsmiljø. I foråret 

2020 gennemføres et serviceeftersyn af alle MED-udvalg og personalemøder med MED-

status, for at sikre, at MED-systemet efterlever retningslinjer og krav og opleves som 

nærværende. Der er særligt fokus på, at undersøge, hvordan MED-arbejdet opleves i 

organisationen, idet MED-strukturen spiller en central rolle i Vesthimmerlands kommune i 

forhold til social kapital, tillid og samarbejdet på arbejdspladserne.  

 

I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi med vores arbejdsmiljø ud fra et princip om 

åbenhed. Et effektivt arbejdsmiljøarbejde understøttes af, at vi lærer af hinandens fejl og 

succeser. Derfor er vidensdeling essentielt. Vidensdelingen om arbejdsmiljøet 

understøttes ved, at arbejdsmiljøgrupperne har arbejdsmiljøet som et selvstændigt punkt 

på dagsordenen og overvejer arbejdsmiljømæssige konsekvenser af alle MED 

beslutninger. Herudover arbejdes der med åbenhed omkring arbejdsmiljøarbejdet på en 

kommunikationsplatform på kommunens intranet (Focus), hvor arbejdsmiljøgrupperne 

deler materiale, metoder og stiller spørgsmål til hinanden og konsulenterne fra HR-

afdelingen.  

 

Den interne vidensdeling og læring på arbejdsmiljøområdet understøttes, udvikles og 

vedligeholdes via konsulentrådgivning, uddannelse og efteruddannelse af 

arbejdsmiljøorganisationen. Et eksempel herpå er den årlige Akut-dag, hvor ledere, 

arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter (Trioen) styrker deres samarbejde 

omkring det gode arbejdsmiljø.  

 

Et andet eksempel er den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der i 2020 udgøres af 

seks halve dage med fokus på følgende: 

 

• MED BrushUp – For ”veteraner” i MED 

• Kemisk APV – De nye regler og værktøjer 

• MED og Forandringer – MED’s rolle i planlægning og gennemførelse 
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• Formidling i MED – Hvordan sikrer vi god intern og ekstern formidling samt 

forbindelsen til baglandet? 

• Vold og trusler – MED og AMG’s arbejde i praksis, herunder risikovurderinger. 

• MED og Arbejdsmiljø – MED’s opgaver og forpligtelser i arbejdsmiljøarbejdet 

• MED og kerneopgaven 

• Arbejdsmiljøgruppen (AMG) og iAPV – Introduktionskursus til kommunens APV-

værktøj 

 

Sundhed 

Sundhed er en væsentlig faktor for såvel den attraktive arbejdsplads som i privatlivet. 

Sundhed handler både om forebyggelse, sundhedsfremme og behandling. I kommunen 

findes der en række sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladserne og disse 

understøttes af den centrale Sundhedsordning. Sundhedsordningens tilbud bidrager til at 

skabe sundhed, trivsel og arbejdsglæde på tværs af kommunen. Ordningen anvendes 

flittigt og særligt behandlerordningen med fysioterapi, kiropraktik, akupunktur og 

holdtræning har stor tilslutning. I 2019 blev der lavet 6.078 behandlinger i 

behandlerordningen, svarende til 1,4 behandling pr. ansat. Udover behandlingerne 

trækker det årlige foredrag, ”Tæl skridt”-kampagner og de lokale by-løb mange 

medarbejdere til. Det der er fælles for arrangementerne, er det sociale fællesskab, der for 

de to sidstnævnte også kombineres med fysisk aktivitet og konkurrence såvel internt i 

personalegrupper som på tværs af arbejdspladserne.  

 

Det er vigtigt, at Sundhedsordningen er relevant og aktuel, for at den bedst mulig kan 

understøtte med sundhedsfremmende initiativer. Derfor er ordningen et vigtigt HR-

indsatsområde, som udvikles, evalueres og følges tæt i samarbejde med MED-

Hovedudvalget.  

 

I 2019 og start 2020 kom der to nye tiltag til sundhedsordningen; RO(man)TID og 

Idrætsstævne. Og i 2019 lukkede tilbuddet om ”Den anonyme telefoniske 

stressrådgivning” ned, da tilbuddet ikke længere blev anvendt i særlig høj grad. I 2020 vil 

der bliver arbejdet for at finde et andet alternativ og aktuelt stressforebyggende tilbud, som 

supplement til sundhedsordningens øvrige tilbud inden for mental sundhed.  

 

En foretrukken arbejdsplads 

En attraktiv arbejdsplads i Vesthimmerlands Kommune er lig med en foretrukken 

arbejdsplads, der kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor arbejdes der med 

målrettede HR-indsatser i forhold til rekruttering og onboarding samt fastholdelse af 

kompetente og engagerede medarbejdere og ledere gennem indflydelse, ansvar og 

etablering af karrieremuligheder på alle niveauer.  

 

Som noget nyt vil alle ansættelser på chef- og lederniveau i 2020, bliver understøttet med 

person- og evt. lederprofiler udarbejdet af HR, for at styrke kvaliteten af 
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rekrutteringsprocessen. Tidligere er personprofiler på chefniveau blevet lavet af eksterne 

udbydere, men i stedet vil HR bistå ansættelsesudvalgene i forbindelse med 

ansættelsesprocessen generelt, i det omfang det er relevant.      

 

For fortsat at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen, arbejdes der med at fremme 

bevidstheden hos de kommende generationer på arbejdsmarkedet og gøre opmærksom 

på karrieremulighederne i Vesthimmerlands Kommune. Det gælder både de unge der 

allerede bor i Vesthimmerlands Kommune og unge udenfor kommune. I 2019 viste flere af 

kommunens arbejdspladser sig frem på Folkemødet for unge og i marts var kommunen 

repræsenteret på AAUs karrieremesse med budskabet ”go’ west” 

 

Et andet indsatsområde frem mod 2022 er talentudvikling. I Vesthimmerlands Kommune 

vil et talentprogram komme til at klæde potentielle ledere på til at påtage sig en lederrolle, 

ud fra et formål om at spotte og udvikle talenter i egen organisation, som på sigt er i stand 

til at løfte ledelsesopgaven i kommunen.  

 

Ved at arbejde målrettet med talentudvikling forventes en positiv effekt i form af 

fastholdelse af dygtige medarbejdere. Det har stor prioritet at fastholde kompetente og 

talentfulde medarbejdere i organisationen, bl.a. fordi  viden om organisationen og kulturen 

herved bevares og løfter kvaliteten af opgaveløsningerne. 

En effektiv og innovativ organisation 

”Såfremt Vesthimmerlands Kommune skal imødegå de kommende 

års udfordringer, er det nødvendigt at vi udvikler en agil organisation, 

der er effektiv og innovativ. Vi har brug for, at vi er manøvredygtige, 

tør udfordre vante tankegange og let bliver i stand til at finde nye veje 

i vores opgaveløsning, hvor vi opnår mere for mindre.” 

(Uddrag fra Direktionens strategi og udviklingsplan) 

 

Vi skal udvikle en agil organisation, hvor samarbejde og vidensdeling på tværs af enheder, 

faggrænser og forvaltninger er i fokus for herved at skabe forudsætningerne for en effektiv 

og innovativ organisation. En organisation, hvor vi gennem løbende kompetenceudvikling 

styrker fagligheden. Frem mod 2022 vil der som en del af HR indsatserne blive arbejdet 

med at etablere udviklingsforløb, der forbedrer ledernes lederkompetencer. Dette sker ud 

fra tre fokusområder:  

 

• Formel uddannelse – fx diplom- og masteruddannelser 

• Udvikling af lederteams – udvikling af teams inden for samme 

organisation/chefområde baseret på KKC 

• Onboarding af ledere 
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Ud over de tre fokusområder samles alle lederne til et årligt lederforum og opbygger 

tværfaglig viden og modtager samlet fælles information og sparring med direktionen. I 

2019 tog lederforum afsæt i, hvordan vi i Vesthimmerlands Kommune skaber en attraktiv 

arbejdsplads – både for at kunnet tiltrække ny arbejdskraft og for at kunne fastholde de 

dygtige medarbejdere, vi allerede har. En dag hvor lederne også fik mulighed for at stille 

skrapt på deres ledelsesgrundlag og ledelsesstil.   

 

Digitale løsninger  

En anden måde at gøre organisationen effektiv og innovativ, er ved at anvende digitale 

løsninger. De digitale løsninger findes i et bredt omfang i hele Vesthimmerlands 

Kommune.  

 

På det centrale HR-område blev der i 2019 og 2020 skiftet ud i flere store drift-

programmer, henholdsvis programmet (Orbicon iAPV), der understøtter den 

organisatoriske APV- og trivselsundersøgelse samt programmet (SD løn) til håndtering af 

lønsystemet og vagtplanlægning. Skiftet af begge systemer har betydet ny læring for såvel 

HR personale, ledere, administrativt personale, tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af hele organisationen.  

 

Implementeringen af den nye koncernløsning med SD løn, har medført nye 

indberetningsmetoder i forhold til vagtplaner, kørsel, løn mv. og har derfor medført 

forandringer i arbejdsmetoder for store dele af organisationen og særligt for lederne. På 

trods af startudfordringer er SD Løn kommet godt fra start i 2020.  

 

I forhold til implementeringen af iAPV, har gennemførelsesprocenten af APV- og 

trivselsundersøgelsen, været højere end de forrige undersøgelser – 78 % i 2019 i forhold 

til 73 % i 2016. Denne stigning forklares ikke alene ved programskiftet, men skal også 

findes i det store engagement ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af hele 

organisationen udviste. Der blev taget et stort organisatorisk ansvar, for at hjælpe 

medarbejdere med adgang og forståelse af brugerfladen mv.      

 

HR-afdelingen har i 2019 også arbejdet med implementeringen af e-learning via 

platformen Campus, for at skabe et organisatorisk rum for læring på tværs af kommunen. 

Campus indeholder over 130 kurser i mange forskellige kategorier og af forskellig 

varighed. Der er kurser inden for bl.a. kommunikation, sikkerhed, IT, personlig udvikling, 

økonomi og ledelse m.m. I første omgang udrulles platformen som et forsøg til 

kommunens administrative personale og ledere i starten af 2020. Såfremt det viser sig at 

være en succes, vurderes det, om det fortsat skal tilbydes og om flere skal tildeles 

adgangen. 
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En fælles styringstænkning  

Vi skal sikre at der er en rød tråd gennem hele organisationen. Fra politiske beslutninger i 

Byrådet, gennem Direktionen, og ud til de centrale, borgernære institutioner. Det er vigtigt, 

at alle i organisationen ser deres kerneopgave som en del af en større sammenhæng.  

 

”Den fælles vesthimmerlandske styringstænkning er en tænkning og 

styring, der danner grundlag for den måde, vi er i dialog og 

samarbejder med hinanden på. Det gælder fra det politiske 

strategiske niveau til det administrative operationelle niveau, så der 

fastholdes et fokus på Vision 2022 og andre politiske strategier, og at 

de ønskede resultater og effekter opnås.” 

(Uddrag fra Direktionens strategi og udviklingsplan) 

 

Vi skaber i fællesskab de bedste forudsætninger for at lykkes med vores arbejde, når vi 

arbejder i samme retning og tænker i sammenhænge og helheder. Vi skaber mere værdi 

for vores borgere, når vi formår at løfte kerneopgaven individuelt, i grupper og på tværs af 

organisationen. 

 

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der med central styrring og decentral ledelse. For 

at understøtte dette, arbejdes der strategisk med ledelse ud fra ledelsesgrundlaget ”Kurs, 

Koordinering og Commitment” (KKC). Med KKC ønskes det at sikre, at alle arbejder mod 

samme mål, at vi tænker tværorganisatorisk og udnytter de fordele, der er ved at bringe 

tværfagligheden i spil, og samtidig skabe commitment blandt medarbejderne til den kurs, 

der er lagt. Ledelsesgrundlaget udgør sammen med Plan- og bæredygtighedsstrategien 

og direktionens strategi fundamentet for arbejdet med strategisk ledelse i kommunen. 

Plan- og bæredygtighedsstrategien viser målet og de strategiske indsatområder, der skal 

arbejdes for, og direktionens strategi viser retningen. 

 

HR har en central rolle i at understøtte lederne i deres lederrolle, og har derfor som en af 

de bærende indsatser fokus på procesarbejde på kommunens arbejdspladser og 

vejledning, når lederne får behovet for sparring og hjælp. I HR er der altid hjælp at hente til 

såvel arbejdspladsprocesser som til konkrete personalesager. I 2019 har der været fokus 

på processer omkring arbejdsmiljø, kerneopgaven, den gode tone, konflikthåndtering, 

samarbejde mv. Procesarbejdet og ledersparringen tager altid udgangspunkt i de centrale 

retningslinjer, som kommunen arbejder efter og bidrager til forebyggelse af konflikter og 

problematikker samt udvikling på arbejdspladserne.  

 

Som endnu et led i at arbejde ud fra en fælles styringstænkning er det vigtigt, at 

organisationen har adgang til det retningsgivende materiale så som dagsordener, 

referater, politikker og retningslinjer. Materialerne skal hele tiden opdateres og ajourføres 

på Intranettet (FOCUS). Dette arbejde, arbejdes der med på tværs af mange funktioner i 
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kommunen. HRs indsats på dette område er, at sikre materialet til MED- og 

arbejdsmiljøarbejdet er relevant og opdateret, at div politikker vedr. personalet bliver 

opdateret og redigeret ved behov og at der ligger relevant ledelsesmateriale til håndtering 

af eksempelvis løn og personalesager samt rekruttering og onboarding mv. tilgængeligt. I 

2019 er der i denne forbindelse eksempelvis blevet arbejdet med undervisning og 

retningslinjer til at skrive sagsfremstillinger, regler for håndtering af kemi, revidering af 

personalepolitikken, gennemgang af rygepolitikken, materiale til onboarding og mindre 

opdateringer og ændringer generelt. 
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