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Personalefokus 2019 er et billede af Esbjerg Kommu-
nes ansatte og kommunen som arbejdsplads .

Der er i 2018 søsat en række spændende initiativer, 
der bidrager til at gøre Esbjerg Kommune til en at-
traktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde, 
herunder et omfattende serviceeftersyn i organisa-
tionen og arbejdet frem mod Vision 2025 . Vi kan fx 
fortsat glæde os over, at vi har et af landets laveste 
sygefravær, og at der er sat mere fokus på generel 
sundhed på arbejdspladserne .

I 2019 har vi for alvor taget fat på at konkretisere 
Vision 2025 og serviceeftersyn i organisationen, så vi 
også fremadrettet sikrer en attraktiv arbejdsplads .

Serviceeftersyn, Vision 2025 og ny 
Personalepolitik
Økonomiudvalget besluttede i august 2018, at der 
skal gennemføres et serviceeftersyn i hele organisati-
onen for at sikre en fortsat effektiv og dynamisk or-
ganisation, som er gearet til at løfte udfordringer og 
udvikling generelt og i forbindelse med Vision 2025 . 

Arbejdet med Vision 2025 og serviceeftersynet i 
2018 og 2019 sætter således også en helt ny dagsor-
den for, hvordan vi i Esbjerg Kommune fremadrettet 
kommer til at arbejde på personaleområdet .

Et formål med serviceeftersynet er bl .a . at få skabt 
en organisationskultur, der i endnu højere grad end 
i dag er præget af fornuft og værdier frem for regler 
og kontrol . En tillidsbaseret og tværgående organi-
sationskultur, hvor ledere og fagpersoner får mere 
ansvar og selv træffer beslutninger indenfor eget 
ansvarsområde .

Organisationskulturen skal bl .a . forankres i en ny og 
forenklet Personalepolitik med underliggende strate-
gier, herunder en ny Strategi for ledelse, hvor fornuft 
og værdier skal være det kulturbærende .

INDLEDNING

En ny Personalepolitik skal understøtte Vision 
2025, hvor borgerinvolvering er ét af de væsentlige 
elementer, herunder i den underliggende Strategi 
for velfærd . Borgeren skal sættes i centrum, og det 
er naturligvis både et fokusområde i arbejdet med 
serviceeftersynet og kommer til at afspejle sig i en ny 
Personalepolitik .

Der er planlagt en involverende proces for udar-
bejdelse af en den nye Personalepolitik, der tager 
afsæt i en opstartsworkshop mellem Hoved-MED og 
Økonomiudvalget, hvor de overliggende signaler for, 
hvad der er kendetegner en attraktiv arbejdsplads, 
udstikkes . Den efterfølgende proces indledes med 
workshops i Forvaltnings-MED og derefter chefgrup-
perne i direktørområderne med henblik på konkrete 
drøftelser af rammer og indhold for en ny Personale-
politik .

Personalepolitikken forventes endeligt godkendt med 
høring i Hoved-MED og Økonomiudvalget og deref-
ter endelig godkendelse i Byrådet primo 2020 . 

God læselyst .

Birgitte Stenderup 
Personale- og udviklingschef

3ESBJERG KOMMUNE



I Esbjerg Kommune arbejdes der målrettet på at sikre 
en tilstrækkelig arbejdsstyrke nu og i fremtiden . Høj-
konjunkturen gør det på nogle områder svært for det 
offentlige at rekruttere/fastholde kvalificeret arbejds-
kraft, og det er noget, der i årene frem er skærpet 
fokus på . Der vil derfor også være fokus på følgende, 
når der skal udarbejdes en ny Personalepolitik og 
underliggende strategier:

• En god og enkel styring

• Attraktive arbejdspladser

• Fokus på, hvad der skaber værdi for borgerne

Esbjerg Kommune har som en del af en målrettet 
indsats for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft gennem-
ført en arbejdskraftanalyse i 2018 .

Undersøgelsen og den indsamlede statistik om perso-
nalestrukturen viser bl .a .: 

• At flere arbejder på deltid . I 2017 er andelen af  
 deltidsansatte således lige så stor som andelen af  
 fuldtidsansatte .

• At der bliver flere ældre, hvilket vil medføre et pres  
 på især SOSU-området frem mod 2023 . 

• At antallet af børn i alderen 0 – 5 år stiger med  
 ca . 2 % i perioden frem mod 2023 .

Lederrekrutteringer
Som en del af ’Guide til god rekruttering og fast-
holdelse’ tilbyder Udvikling & Evaluering fortsat at 
assistere med personprofilanalyser i forbindelse med 
lederrekrutteringer . I 2018 er der gennemført ca . 28 
testtilbagemeldinger til i alt 11 lederrekrutteringer 
rundt omkring i organisationen . 

REKRUTTERING, FASTHOLDELSE  
OG SAMARBEJDE MED  
UDDANNELSESINSTITUTIONER 

De ansættende ledere er i 2018 blevet tilbudt en 
’onboarding-rapport’, der tegner et billede af, 
hvilke aspekter den nyansatte og dennes leder skal 
være særligt opmærksom på i starten af ansættel-
sesforholdet . On-boarding-rapporten er blevet godt 
modtaget af lederne .

”Jeg oplever at onbo-
arding-rapporten tilfører 

værdi som dialogredskab mel-
lem mig og min nye leder. Den giver 

anledning til, at man sætter sig sammen 
og forholder sig systematisk til, om der er 
nogle ting, som man skal være opmærk-

som på i samarbejdet. Det er et rigtig 
godt afsæt for, at den nye leder hurtigt 
føler sig godt rustet til jobbet”, siger 

Lone Stengaard, Centerleder for 
Socialt Rehabiliteringscenter, 

Social & Tilbud.

GUIDE TIL GOD REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 
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Samarbejde med uddannelses- 
institutionerne
I Esbjerg Kommune er der elever, lærlinge og 
praktikanter fordelt i alle direktørområder, og der 
er flere steder etableret samarbejde omkring ph .d . 
forskningsprojekter . Det er bl .a . målet at uddanne 
praktikanter, der efterfølgende kan være attraktive 
at ansætte i kommunen . To praktikanter er blevet 
adspurgt, hvad praktikken indtil videre har givet dem, 
og hvilke arbejdsopgaver de har haft .

Sisse M . Nielsen, som er i gang med at læse en kan-
didat i Folkesundhedsvidenskab, har været i praktik 
hos Projekt & Udvikling i Sundhed & Omsorg . Hendes 
hovedopgave i praktikforløbet var at udarbejde og 
gennemføre en procesevaluering af et pilotprojekt, 
som indebærer sundhedsoplæg, der bliver afholdt 
for udskolingsklasser på fem udvalgte folkeskoler i 
Esbjerg Kommune . Opgaverne har været relevante i 
forhold til hendes uddannelse, og ”derfor har prak-
tikken været fantastisk, da jeg har fået lov til at bruge 
alt, jeg har lært under uddannelsen, og på den måde 
er blevet meget klogere”, fortæller Sisse .

Helene Thaulov Andersen, har været i praktik i 
Udvikling & Evaluering i Fællesforvaltningen . ’Jeg 
synes virkelig, at praktikforløbet er godt givet ud i 
forhold til udvikling og læring . Der har været stor 
variation i mine opgaver . Det har spændt lige fra at 
være interviewer i evalueringsopgaver, til produktion 
af videoguides’, fortæller hun . 

Esbjerg Kommune har i tråd med tidligere år også 
deltaget på karrieremesser og studiearrangementer i 
2018 og 2019 . I marts måned 2019 deltog kom-
munen i Syddansk Universitets (SDU) årlige Business 
Brunch, hvor de studerende har mulighed for at 
komme tættere på de deltagende virksomheder . 

Derudover deltog kommunen i Karrieredagene 2019 
i Aalborg, Aarhus og Odense i selskab med Business 
Esbjerg . Endeligt har kommunen en stand på Esbjerg 
Karrieremesse i september, hvor mere end 1000 
studerende og jobsøgende forventes at deltage . 

Kontorelever og administrations- 
bachelor
Kommunen ansætter årligt op til 12 elever fordelt 
med ca . halvdelen under 25 år og halvdelen over 25 
år samt 10 administrationsbachelor .

Kontoreleverne i Esbjerg Kommune vandt i 2018 
prisen som ”Årets elevnetværk” i forbindelse med 
HK´s Elevkonference i Svendborg . Med prisen fulgte 
en check på kr . 2 .000, - 

Jytte Kjær Knudsen får  
som ansvarlig for kontoreleverne 
overrakt prisen på 2.000 kr. 

5

Netværket mellem elever i Esbjerg Kommune sikrer 
en god blanding af faglig udvikling, sparring og 
sammenhold . Eleverne mødes flere gang om året 
i forbindelse opstartsmøder, opfølgningsmøder og 
elevfrokoster bl .a . til den årlige Faglig Elevdag, der 
tilrettelægges i samarbejde med elevnetværket, og 
hvor elever fra hele organisationen mødes til fagligt 
oplæg og socialt samvær . 
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I Esbjerg Kommune har alle ansatte lige muligheder 
uanset køn, alder, handicap, faglig baggrund, etnisk 
oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk 
anskuelse .

Der har bl .a . gennem flere år været en god overens-
stemmelse mellem de mål, som direktionen hvert år 
fastlægger, når det gælder andelen af indvandrere 
eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund på de 
kommunale arbejdspladser, og de resultater som er 
opnået .

MANGFOLDIGHED, LIGESTILLING 
OG RUMMELIGHED

Udover disse opgørelser over den samlede andel af 
indvandrere/efterkommere ses der også nærmere på 
følgende delområder:

• Det administrative område

• Børn- og ungeområdet

• Det tekniske område

• Undervisning

• Ældre, sundhed og handicap

Generelt er målene på disse delområder blevet 
indfriet det seneste år, idet de fleste delområder har 
præsteret resultater lige over målene, og kun et par 
områder er lige under .

STRATEGI FOR LIGESTILLING

Figur 1

ETNISK UDVIKLING I ESBJERG KOMMUNE 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mål

Resultat

3,40%

4,05%

4,00%

3,20%

3,24%

4,16%

4,09%

4,41%

4,33%

3,24%

3,85%

3,0

3,4

3,8

4,2

4,6

3,40%

3,55%

Kilde: Rapport om Etnisk ligestilling
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KOMPETENCE- OG  
KARRIEREUDVIKLING

Der er gode muligheder for kompetence- og karriere-
udvikling i Esbjerg Kommune med flere tværgående 
tilbud til medarbejdere og ledere, der ønsker at vide-
reudvikle sig . De tværgående kursustilbud udvikles 
og tilpasses løbende i forhold til de overordnede 
strategier og indsatser .

To gange årligt udbydes således et bredt og varieret 
udbud af kurser, som tilgodeser mange forskellige 
målgrupper . Derudover tilbydes der løbende nye 
kurser i løbet af sæsonen, når det er relevant .  

Der udbydes tværgående kursus og kompetenceud-
viklingsforløb indenfor følgende 5 områder: 

• Ledelse

• Faglig udvikling

• Arbejdsmiljø, MED og Personlig udvikling 

• Livsstil

• Digitalisering

Karriereudvikling 
Karriereudvikling i Esbjerg Kommune kan foregå på 
flere niveauer jf . karriereudviklingstrappen (figur) 

Tilbuddet om karrieresamtaler er ikke kun for 
medarbejdere, der overvejer at gå ledervejen, men 
også de medarbejdere der ønsker at specialisere sig 
eller få en konsulent/projektlederfunktion . 

’Lyst til ledelse?’ er et lederafklaringsforløb med 
3½dags undervisning, testtilbagemelding, coachsam-
taler og minipraktik . Forløbet er et samarbejde med 
UC-Syd . 

I talentforløb for medarbejdere på vej mod 
ledelse er deltagerne blevet udviklet og udfordret 
både via tværfagligt og tværorganisatorisk samarbej-
de, nye roller/funktioner, sparring og refleksion .

Overordnet set er der stor tilfredshed med forløbet, 
der bl .a . har bidraget til at talenterne er blevet styrket 
på de ledelsesmæssige kompetencer, har udviklet 
sig fagligt og personligt, har fået øget organisatorisk 
kendskab til vores fælles store arbejdsplads og har 
fået et bredere netværk . Desuden er flere af talen-
terne undervejs indtrådt i en midlertidig eller fast 
lederstilling . 

FORMÅL:

At kvalificere medarbejdere til at varetage lederstillinger

FORM OG INDHOLD:

Talentet har deltaget i en bred vifte at aktiviteter, som alle har krævet løbende refleksion,  

villighed til at udfordre sig selv personligt og tid/energi til at omsætte det til praksis:

PERSONPROFILANALYSE OG TILBAGEMELDING (GARUDAS KOMPETENCEPROFIL)

OPSTARTSSAMTALE MED INTERN KONSULENT OG NÆRMESTE LEDER

6 UDDANNELSESDAGE INDENFOR TEMAERNE: Ledelse, Teamledelse, Udviklende dialoger,  

Kommunikation, Grænsekrydsende ledelse og Forandringsledelse

3 NETVÆRKSGRUPPEMØDER

MIN. 2 MENTORSAMTALER

MIN. 3 UDVIKLINGSDIALOGER MED EGEN LEDER

TRÆNING OG REFLEKSION MELLEM SEMINARERNE I EGEN PRAKSIS

MIDTVEJS-UDVIKLINGSDIALOG MED INTERN KONSULENT

LØBENDE REVIDERING AF UDVIKLINGSPLAN

AFSLUTNINGSSAMTALE MED INTERN KONSULENT, NÆRMESTE LEDER OG MENTOR

Personale- og udviklingschef

Partner/Chefkonsulent

Birgitte Stenderup

Kristen Engelbrecht

Navn 

April 2018 – Februar 2019

DIPLOMDIPLOM
Esbjerg Kommunes Talentudvikling  

for medarbejdere på vej mod ledelse

Karriere- 
samtaler

Lyst til 
ledelse

Talent på 
vej mod 
ledelse

Talent- 
udviking 
for ledere
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Et af talenterne, Karina Friis Darling, som til daglig 
er planlægger i Sundhed & Omsorg fortæller, hvilke 
refleksioner hun har gjort sig siden forløbets start:

”Personligt har det fra første dag udviklet 
mig således, at jeg ser anderledes på man-
ge ting i mit daglige arbejde. Der kommer 
mange ’aha oplevelser’ og via mine øve-
baner på min arbejdsplads, input fra min 
leder og mentor, får jeg mere erfaring og 
forståelse for ledelse”. 

Karina vurderer desuden, at forløbet helt sikkert har 
bibragt mange redskaber, som hun kan bruge i sin 
fremtid .

Billedet er fra ’Kick Forward’ arrangementet for de 23 talenter 
på vej mod ledelse, der i februar 2019 blev færdige med det 
talentforløb, som de påbegyndte i april 2018. Arrangementet 
er en festlig afslutning på forløbet, men har også til formål 
at opsamle erfaringer fra både talenter og ledere til brug i 
den videre proces med talentudvikling i Esbjerg Kommune. 
Talentforløb for medarbejdere på vej mod ledelse er udviklet i 
samarbejde mellem det eksterne konsulentfirma UKON A/S og 
Udvikling & Evaluering.

På billedet ses de 23 dimitterede ledertalenter efter at have 
tilbragt et år i et forløb designet til at udvikle deres lederta-
lent primært via mesterlære. Det er første gang, at et hold fra 
Esbjerg Kommune følger det skræddersyede forløb, som er 
udviklet i samarbejde mellem det eksterne konsulentfirma LEAD 
og Udvikling & Evaluering.

I efteråret 2018 kunne 23 ledere afslutte et etårigt 
talentforløb for ledere, hvor de har haft fokus 
på at udvikle sig fra leder af medarbejdere til leder af 
ledere . Forløbet er et nyt tiltag i Esbjerg Kommune, 
og udover at udvikle den enkeltes talent har delta-
gerne også haft til opgave at give talentudviklingen 
videre i organisationen .

Forløbet er et tiltag, der er iværksat med henblik på 
at fastholde dygtige og engagerede leder og udvikle 
bedre ledere, som måske også har mod på ledelses-
stillinger på højere niveauer .
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I FIGUREN HERUNDER SES FORDELINGEN MELLEM, 
HVILKE EMNER DER ER BLEVET COACHET I: 

17%

15%

27%

5%

11%

1%

21%

3%

Stress Balance mellem arbejde og fritid

Arbejdsmæssige 
udfordringer

Ledelsesmæssige 
udfordringer

Sundhed/motion/livsstil Andet

Personlig udviklingKarriereudvikling

Teamudvikling gennem test
Udvikling & Evaluering tilbyder personalegrupper 
’Teamudvikling gennem test’ . Det er et forløb på et 
par timers varighed, hvor deltagerne med afsæt i  
Garudas Fokusprofil, kan arbejde med fx teamudvik-
ling, kommunikation, øget brug af hinandens  
ressourcer og/eller samarbejde . 3 måneder efter 
følges op på processen og de afledte aktiviteter . 

Fokus på sund livsstil
Der er stor efterspørgsel på kurser i en sundere 
livsstil, hvor bl .a . Livsstilsforløbet ”Sund krop - livs-
stilsændring på 10 uger” og yoga-holdene er meget 
populære .  Som noget nyt er der med stor succes i 
efteråret 2018 og foråret 2019 gennemført hold i 
”Yoga for mænd” .

I efteråret 2018 deltog 24 medarbejdere i et nyt 
forløb ”Få inspiration til sund energi gennem din 
kost”, hvor kursisterne mødes 3 x ½ dag i løbet af ½ 
år . Forløbet er udviklet i samarbejde med Sundhed & 
Omsorg og er udbudt igen i foråret 2019, hvor der 
tillige er udbudt et kostforløb specielt for medar-
bejdere med nattevagter . Alle kurser i sund livsstil 
foregår i fritiden .

I foråret 2019 er der indkøbt skridttællere, der via 
kursuskataloget kan lånes til brug for arbejdsplad-
sen . Det er hensigten, at skridttællerne kan bidrage 
til at sætte fokus på mere bevægelse i og uden for 
arbejdstiden .

Tilbud om coachsamtaler
Esbjerg Kommune tilbyder alle medarbejdere op til 
3 coachsamtaler med en intern certificeret coach fx i 
forhold til stress, ledelsescoaching, karriereudvikling, 
trivsel, sundhed, opfølgning på mål og planer . I 2018 
er i alt 123 personer blevet coachet individuelt (en 
stigning i forhold til 2017 på 13%) . 

”Vi har haft stor gavn af 
tilbuddet. Det har i høj grad 

højnet vores trivsel, arbejdsglæde og 
sociale kapital, da vi har fået øjnene op for 

vores egne og andres styrker og hvordan vi kan 
bruge forskellighederne aktivt. Det har desuden 

været et meget brugbart redskab til PLUS-samtaler-
ne, da medarbejderne som en del af forløbet har fået 
en større selvindsigt, og derfor er blevet mere bevidst 

om, hvad de ønsker af mig som leder, og hvilke 
behov de har til arbejdspladsens rammer. En tredje 

fordel ved forløbet har været, at jeg med afsæt i 
profilerne mere sagligt kunne flyttet nogle af 

medarbejderne til andre teams – til glæde 
for alle teams” siger Sheila Petersen, 
afdelingsleder, Botilbuddet Farupvej 

8E, Udviklingscenter Vest
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ARBEJDSMILJØ, TRIVSEL OG 
SUNDHED

Hver måned udarbejdes der ledelsesinformation 
blandt andet om udvikling i sygefravær . Der vil også 
fortsat være fokus på at forebygge problemer i både 
det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i Esbjerg  
Kommune .

I Esbjerg Kommune er der høj fokus på at minimere 
risici og i dialog mellem ledelse og medarbejdere 
arbejdes der for at skabe en god sikkerhedskultur 
til forebyggelse af arbejdsulykker . Sikkerhed 
skal tænkes ind i alle aspekter af arbejdet, både for-
beredelse, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet .

Arbejdsmiljøarbejdet bliver prioriteret højt i Esbjerg 
Kommune og bygger på tre væsentlige værdier, som 
udgør grundlaget for både centrale og decentrale 
indsatser: 

• Alle har ansvar for et godt arbejdsmiljø

• Arbejdsmiljø tænkes ind på alle niveauer af  
 planlægningen

• Forebyggelse frem for behandling

I Esbjerg Kommunes Strategi for Arbejdsmiljø beskri-
ves fire overordnede indsatsområder, som ligeledes 
giver retning for arbejdsmiljøindsatserne i Esbjerg 
Kommune . Indsatsområderne dækker over fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsulykker 
og videreudviklingen af arbejdsmiljøkulturen . 

Esbjerg Kommune har et meget lavt sygefravær 
sammenlignet med andre kommuner i Danmark . Der 
arbejdes både strategisk og operationelt med at fore-
bygge fraværsfaktorer og fremme nærværsfaktorer 
på alle niveauer af organisationen . 

EN ARBEJDSULYKKE  
ER EN FYSISK ELLER  

PSYKISK SKADE, SOM  
OPSTÅR PLUDSELIGT I  
MODSÆTNING TIL EN  

ARBEJDSBETINGET  
LIDELSE, DER UDVIKLES 

OVER LÆNGERE TID.

ULYKKER MED FRAVÆR

2016 2017 2018 MÅL 2018

BORGER & ARBEJDSMARKED 30 39 32 37

BØRN & KULTUR 79 85 113 74

FÆLLESFORVALTNINGEN 0 0 0 0

TEKNIK & MILJØ 11 12 9 5

SUNDHED & OMSORG 81 78 88 65

I ALT 205 209 254

* Antallet af arbejdsulykker ændres efterhånden som der indrapporteres ulykker. Antallet af 
arbejdsulykker i 2017 er således højere end det antal der blev præsenteret i 2017. Ligeledes 
kan der komme flere ulykker for 2018, som først vil fremgå i 2019.

I 2018 havde 47% af medarbejderne  
0-3 sygefraværsdage, og 23% havde ikke 
én eneste sygefraværsdag
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I 2018 har Personale & Udvikling udarbejdet en ana-
lyse af arbejdsulykker i Esbjerg Kommune i perioden 
2012-2017 med henblik på at identificere områder, 
der fremover bør have særligt fokus i forhold til at 
nedbringe antallet af arbejdsulykker . Analysen bygger 
på statistisk materiale og omfatter arbejdsulykker 
med fravær . 

Der er også stort fokus på at sikre et godt psykisk 
arbejdsmiljø for alle ansatte i Esbjerg Kommune, 
bl .a . er det vigtigt, at det psykiske arbejdsmiljø løben-
de italesættes af både ledere, tillidsvalgte og med-
arbejdere fx i forbindelse med opfølgningen på den 
psykiske APV – Danmarks Bedste Arbejdsplads 2017 . 
Alle ledere har haft til opgave at drøfte resultaterne 
af målingen og i samarbejde med arbejdsmiljøorga-
nisationen og medarbejderne iværksætte relevante 
indsatser . 

Arbejdsmiljøpris 2018 gik til Borger & Ar-
bejdsmarkeds botilbud Farupvej 8E, der modtog 
hoved-præmien på kr . 25 .000 . Det er arbejdet med 
at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og sænke syge-
fraværet, der sikrede Farupvej 8E den flotte gevinst . 

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, overrækker førstepræmien til botilbud Farupvej 8E. 
Andenpladsen gik til Sundhed & Omsorgs Sundhedscentre

Indsatsen har blandt andet bestået i, at øge den 
sociale kapital; tillid, retfærdighed og samarbejdsev-
ne . Dette har sat gang i en positiv udvikling, der både 
har medført et bedre psykisk arbejdsmiljø, mindre 
sygefravær og mere trivsel blandt medarbejderne . 

Andenpladsen gik til Sundhed & Omsorgs Sundheds-
centre, for deres arbejde med at ændre arbejdsmiljø-
kulturen .

Små film om arbejdsmiljø
I 2018 er der udarbejdet den første i en række af 
små film om arbejdsmiljø, der skal være med til at 
oplyse om og sætte fokus på området . I den første 
film gennemgås de mest grundlæggende elementer 
af arbejdsmiljøområdet, og der lægges her op til, 
at alle medarbejdere byder ind i diskussionen om, 
hvad der bidrager til henholdsvis et godt og et dårligt 
arbejdsmiljø . 

Der planlægges flere lignende film om arbejdsmiljø 
i 2019 med henblik på at sætte fokus på forskellige 
emner indenfor arbejdsmiljø . 



DIGITALE KOMPETENCER OG 
AUTOMATISERING 
Der er løbende fokus på udmøntningen af Strategi 
for digitale kompetencer, der understøtter 
Digitaliseringspolitikkens fem temaer:

• Morgendagens velfærdsteknologi 

• Sammenhængende service 

• En smart kommune 

• Effektive administrative processer 

• Kompetencer til fremtiden 

Digitale kompetencer til fremtiden
Kurser indenfor digitalisering er et stort indsatsom-
råde . Tendensen er, at digitaliseringskurserne sætter 
øget fokus på holdninger til It og sikker adfærd 
fremfor kendskabet til enkelte systemfunktioner . Det 
primære fokus er at skabe det rette digitale mindset 
blandt medarbejderne, og der udbydes flere kurser 
om fx ’sunde, digitale vaner’, ’digital dannelse’ og 
’persondataregler’ . I 2019 er fokus bl .a . på: God 
forvaltningsskik, it-sikkerhed, digital ledelse, digital 
borgervejledning, e-læring, arbejdsgange og digitale 
processer, it-projektledelse og videndeling mellem 
it-fagpersoner . 

Der er sideløbende med de nye digitaliseringskurser 
stadig tilbud om mere it-faglige kurser .

Et andet nyt tiltag er gå-hjem-møder, hvor formålet 
er at skabe øget videndeling om brug af ny tekno-
logi og øge kendskabet til eksisterende løsninger fx . 
Virtual Reality, Softwarerobotter, og appen TIPTAK .  

Spændende 
hvilke nye 
muligheder 
fremtiden 
bringer

Åhh nej, bare 
jeg ikke gør 
noget forkert

’Bare der er 
nogen der kan 
gøre det for mig’

ANNA AFVENTENDE

TORBEN TØVENDE

Dejligt at 
det digitale 
hjælper mig

VIKTOR VELVILLIG

SIGNE SELVKØRENDE

For ledere har der været en masterclass om digital 
transformation, hvor lederne har fået indsigt i, hvor-
dan de kan bruge de nye digitale muligheder til nye 
og bedre måder at løse opgaver på . 

Sammenhængende kommunikations- 
platform
Fremadrettet skal alle medarbejdere, der har en ad-
ministrativ it-arbejdsplads og et lokalnummer, bruge 
Skype for Business i stedet for traditionelle telefoner . 
Det kræver, at arbejdsgange og sædvaner forandres, 
og det forventes, at omlægningen er gennemført 
med udgangen af 2020 .

Effektive administrative processer
Der arbejdes med effektivisering af administrative 
processer på forskellige niveauer og med forskellige 
metoder . Se figuren øverst næste side .

TEMA 1:  Morgendagens velfæ
rdsteknologi 

TEM
A

 2:  Sam
m

enhæ
ngende servic

TEMA 3:  En smart kommune 
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Individuel optimering og standardisering sker ofte via kurser, 
sidemandslæring og manualer, mens de øvrige niveauer i høj 
grad kræver konsulentbistand fra Digitalisering.

I Esbjerg Kommune er der bl .a . arbejdet med digitale 
selvbetjeningsforløb via systemet, EG Smart Desig-
ner .  EG Smart Designer er et system, hvor man på 
en nem og brugervenlig måde opbygger digitale 
forløb (selvbetjeningsforløb), der både kan udstilles til 
borgere/virksomheder og til interne forløb i organi-
sationen .

Siden oktober 2018 er der igangsat 20 nye selvbetje-
ningsforløb, herunder: 

• Ansøgning om optagelse – Eliteidrætsklasserne

• Kloakmestererklæring ved separatkloakering

• Indstilling til Relationel koordinering

• Ansøgning om gratis kørsel til praktiserende læge/ 
 speciallæge

Arbejdet med brug af softwarerobotter er gennem-
ført med succes og har affødt stor interesse . Der 
ventes fuld fart på området i 2019, hvor der bl .a . 
skal arbejdes med migration af data fra SkoleIntra til 
Acadre, masseoprette og masseafslutte sager i Acad-
re, følge op på ujournaliseret post i Acadre m .m .

Softwarerobotter bruges til at automatisere 
rutineprægede manuelle opgaver i de for-
skellige it-systemer, og der frigives så mere 
tid til kerneopgaverne . 

Anmeldelser/registreringer til Datatilsynet i 
perioden 25 . maj-31 . december 2018

• 15 anmeldelser, heraf med underretning  
 til de berørte personer i 7 af tilfældene .

• 19 interne registreringer af brud på  
 persondatasikkerheden til Digitalisering & It .

Arbejdet med persondatabeskyttelse/ 
GDPR
Den 25 . maj 2018 trådte EU’s persondataforordning 
i kraft, og den er siden blevet fulgt op af en revi-
deret persondatalov . Arbejdet med GDPR i Esbjerg 
Kommune har krævet mange ressourcer og mange 
nye arbejdsgange, ligesom der er ansat en databe-
skyttelsesrådgiver (DPO), til at rådgive omkring regler 
for persondata for medarbejdere og rådgivning om 
rettigheder for borgere . 

Det er obligatorisk for nye ledere og medarbejdere at 
gennemføre e-læringskurset, og 78% af kommunens 
ledere og medarbejdere har nu gennemført e-læ-
ringskurset i 2 . halvår af 2018 .

Der er stor fokus på sikker behandling af persondata 
og i foråret 2019 er ansat en Databeskyttelseskonsu-
lenten, der kan hjælpe direktørområderne med:

• at yde rådgivning inden for persondata, der  
 bidrager til at overholde lovgivningen

• at yde rådgivning, der sikrer at medarbejderne  
 behandler persondata korrekt

• At yde rådgivning ift . håndtering og forebyggelse  
 af brud på persondatasikkerheden

• at udvikle og vedligeholde hjælpeværktøjer, der  
 understøtter medarbejderne i det daglige arbejde  
 med persondata

Individuel  
optimering

Optimeret brug 
af det enkelte 
system

Standardise-
ring

Avanceret brug 
af systemer og 
integrerede 
koblinger

Optimering 
Optimere 
arbejdsgange 
på tværs af 
systemer 

Automatise-
ring 

Automatisere 
arbejdsproces-
ser på tværs af 
systemer

Integration

Koble informa-
tion fra forskel-
lige systemer/ 
automatisere 
informationer

Kunstig  
intelligens 

Intelligente 
svar – baseret 
på tidligere 
erfaringer . 
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God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger 
for, at EK i samarbejde med borgerne, kan levere 
indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne 
og skabe attraktive arbejdspladser . 

Derfor vil der bl .a . på baggrund af serviceeftersynet 
fremover blive arbejdet med fire ledelseslag med mu-
lighed for enkelte undtagelser, så den øverste ledelse 
kommer tætter på de yderste led i organisationen .

LEDELSE

14

Ny Strategi for ledelse 
Arbejdet med formulering af en ny ’Strategi for ledel-
se 2020-2025’ og en mere tillidsbaseret ledelseskul-
tur bliver sat i gang i løbet af 2019 .

’Strategi for ledelse 2020-2025’ skal særligt 
have fokus på følgende tre temaer:

1 . En kulturforandring – mere tillidsbaseret ledelse  
 og væk fra nulfejlskultur

2 . Øget grad af borgerinvolvering – borgeren i  
 centrum

3 . Ny forenklet ledelsesstruktur – herunder synlig  
 ledelse, strategiske mødefora og ledelsesopgaver  
 på de forskellige niveauer

Der lægges ligesom med Personalepolitikken op til 
en involverende proces bl .a . med en bred inddragel-
se af ledere på alle niveauer for at sikre de mange 
forskellig perspektiver .

Det store ledermøde 
Det store ledermøde løb af stablen den 3 . maj 
2019, og mødet blev bl .a . brugt til at sætte den nye 
tillidsbaserede kultur og ny Strategi for ledelse på 
dagsordenen . Omdrejningspunktet for mødet var at 
inddrage lederne i arbejdet med implementeringen 
af Serviceeftersynet og Vision 2025, herunder at sæt-
te den nye tillidsbaserede kultur på dagsordenen og 
få input til ny Strategi for ledelse . Der blev på mødet 
endvidere stillet skarpt på, hvad lederne ved Esbjerg 
Kommune har behov for at lykkes med implemente-
ringsopgaven . 

ANTAL LEDERE FORDELT PÅ LEDERNIVEAU 

LEDERNIVEAU 1 5

LEDERNIVEAU 2 17

LEDERNIVEAU 3 66

LEDERNIVEAU 4 320

GRUPPELEDERE M.V. 33

I ALT 441

Kilde: SD - Ledere pr. 15/4-2019

Direktør
Niveau 1

Afdelingschef
Niveau 2

Kontorchef
Niveau 3

Sektionsleder
Niveau 4
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”Vi er allerede rigtig godt i gang 
med at implementere tillidsbase-
ret ledelse, hvor vi i langt større 
grad uddelegerer opgaver til 
medarbejdere og andre ledere i 
Esbjerg Kommune og involverer 
borgerne i endnu større grad. 
Men vi kan forenkle endnu mere, 
være mere effektive og reducere 
fokus på fejl. Det er nogle af de 
klare budskaber, vi i direktionen 
tager med fra årets ledermøde”
 KOMMUNALDIREKTØR  
 RIKKE VESTERGAARD

15

Ledelsesevaluering 2018
I efteråret 2018 gennemførtes ledelsesevalueringen 
igen for alle ledere med personaleansvar . Resultater-
ne er generelt rigtig fine, og de enkelte ledere har 
nu arbejdet med udviklingsplaner for at understøtte 
arbejdet med ledelsesevalueringen .

I forlængelse af evalueringen har der været afviklet 
tre temamøder ’Fra evaluering til udvikling’ for at 
understøtte lederne i opfølgningsarbejdet og for at 
understøtte fokus på udviklingsdelen af evalueringen . 
Der skal i 2019 ses nærmere på, hvordan ledelseseva-
lueringen fremadrettet skal gribes an . 

Temamøder og masterclasses om 
ledelse
Der udbydes hvert år 3-4 temamøder og masterclas-
ses med relevante og aktuelle ledelsestemaer som en 
del af lederudviklingen i Esbjerg Kommune . Temamø-
derne er af ½ dags varighed hvorimod masterclasses 
varer en hel dag . Målgruppen er alle ledere . 

I 2018 blev lederne bl .a . klogere på, hvordan man 
kan forebygge stress med ledelse, hvordan man ska-
ber stærke læringskulturer i hverdagen, og hvordan 
man bliver fremtidens digitale leder . Fokus var bl .a . 
på SmartCity, informationssikkerhed, digital ledelse 
og servicedesign . Lederne fik også inspiration til 
arbejdet med deres ledelsesteam under overskriften 
’Ledelsesteamet gentænkt’ og inspiration til arbej-
det med ledelseskommissionens anbefalinger i en 
masterclass .

I foråret 2019 er gennemført en masterclass om 
ledelse i digital transformation, et temamøde om 
generationsledelse, og i efteråret 2019 gennemføres 
bl .a . et temamøde om adfærdsdesign .



OVERENSKOMSTER OG 
MED-SAMARBEJDE 

Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgik et 
3-årigt overenskomstforlig i april 2018 efter et hek-
tisk forår med store sværdslag ved overenskomstfor-
nyelserne . Forliget betyder, at de kommunalt ansatte 
på landsplan får lønstigninger og andre forbedringer, 
svarende til i alt 8,1 procent over de kommende tre år . 

I overensstemmelse med Esbjerg Kommunes løn-
strategi blev Esbjerg Kommunes Lønguide drøftet 
på Hoved-MED i efteråret 2018 . Efterfølgende blev 
der afviklet lønpolitiske drøftelser med de faglige 
organisationer . 

Esbjerg Kommunes lønstrategi danner rammen for 
de lokale lønforhandlinger i foråret 2019 . Vi ser frem 
til et fortsat godt samarbejde i 2019, hvor ledere og 
tillidsrepræsentanter vil tage hånd om Lokal Løndan-
nelse, som en fremadrettet proces . 

MED-Samarbejdet i Esbjerg  
Kommune
MED står for MED-bestemmelse og MED-indflydelse, 
som er grundlaget for at udvikle og styrke samar-
bejdet mellem ledelse og medarbejdere . MED-arbej-
det ved Esbjerg Kommune er fastlagt i den lokale 
MED-aftale, der ligeledes er grundlaget for at styrke 
arbejdsmiljøarbejdet .

Arbejdet i MED-systemet bygger bl.a. på:

• Gensidig tillid mellem parterne .

• Forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden .

• Skabe en fælles holdning mellem ledelse og med-
arbejdere til prioritering og løsning af opgaverne .

Opbygningen af MED-strukturen i Esbjerg Kommune 
består af forskellige typer udvalg jf . nedenstående 
figur .

Lokal-MED

AM-grupper

Forvaltnings-MED

Fælles- 
forvaltningen

Lokal-MED

AM-grupper

Lokal-MED

Pers .møde med 
MED-status

AM-grupper

Forvaltnings-MED

Børn & Kultur 

Lokal-MED

Pers .møder med 
MED-status

AM-grupper

Forvaltnings-MED

Sundhed &  
Omsorg

Lokal-MED

Pers .møder med 
MED-status

AM-grupper

Forvaltnings-MED

Borger & Arbejds-
marked

Forvaltnings-MED

Teknik & Miljø 

Hoved-MED

16 PERSONALEFOKUS 2019



Budget, Serviceeftersyn og Vision 
2025 har været sat på dagsordenen i 
Hoved-MED.
I maj 2018 deltog Hoved-MEDs medlemmer i en 
workshop vedr . ’Budgetlagte effektiviseringer’ 
med henblik på at komme med forslag og kvalificere 
den proces, der blev igangsat på baggrund af rege-
ringens og KLs aftale om effektiviseringer .

Direktionens 5 kategorier af ”ændringsforslag” dan-
nede ramme om en god dialog med konkrete forslag 
til effektiviseringsprojekter indenfor de udvalgte 
kategorier:

1) Digitalisering (ex . automatisering af arbejds- 
 processer, systemer til talegenkendelse, ændret  
 adfærd vedrørende kopi & print m .v .)

2) Tværgående opgaver (ex . optimeret brug af  
 lokaler, optimeret adfærd vedrørende indkøb &  
 udbud, mere sammenhængende ydelser på tværs  
 af enheder m .v .)

3) Bortfald af opgaver (helt/delvist bortfald af ydelser  
 eller opgaver)

4) Ændret organisering eller struktur

5) Ændrede administrative processer eller  
 arbejdsgange

Drøftelserne fra workshoppen er efterfølgende ind-
gået i direktionens arbejde med forslag til ”Budget i 
Balance” .

Der har desuden været afholdt temamøde i Ho-
ved-MED den 15 . november 2018, hvor overskriften 
var ’MED og forandringer – Vision 2025 og 
Serviceeftersyn’ .

Medlemmerne af Hoved-MED drøftede bl .a, hvordan 
Vision 2025 afspejles i MED-arbejdet, og hvordan det 
sikres, at Vision 2025 forankres decentralt, herunder 
via de underliggende MED-udvalg . 

Der var på temadagen også fokus på, hvad der skal 
til for at lykkes med de forandringer, der udspringer 
af Vision 2025 og Serviceeftersyn, og hvilken rolle 
MED-systemet har i relation til at lykkes med disse 
forandringer?

Nøgleordene fra drøftelserne er nærvær og 
ejerskab, og det er derfor ét af budskaberne fra 
temadagen, at Vision 2025 bliver nærværende og at 
der bliver skabt interesse ved bl .a . involvering og 
dialog . 

Bidragene fra temadagen indgår i det videre arbejde 
med Vision 2025 og Serviceeftersynet, herunder for-
slag til hvordan der kan skabes nærvær og ejerskab 
samt inddragelse af MED-systemet .

17ESBJERG KOMMUNE
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Dette afsnit præsenterer statistik, tal og fakta på 
personaleområdet i Esbjerg Kommune bl .a . medar-
bejdernes aldersfordeling, sygefraværsstatistik og 
ansættelsesvilkår .

Tallene er hentet fra kommunens lønsystem Silkeborg 
Data, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
(KRL) samt Esbjerg Kommunes analyse af årsager til 
sygefravær . Kilderne fremgår ved de enkelte figurer 
og tabeller .

ANSATTE I TAL

Tabel 1

UDVIKLINGEN I ANTAL FULDTIDSSTILLINGER I ESBJERG KOMMUNE 2015 - 2018

FULDTIDSANSATTE 2018 UDVIKLING I % 
2015 - 2016

UDVIKLING I % 
2016 - 2017

UDVIKLING I % 
2017 - 2018

BORGER & ARBEJDSMARKED 1.591 -3% -1% 1%

BØRN & KULTUR 3.560 -2% 0% 2%

FÆLLESFORVALTNING 164 -4% -1% 1%

SUNDHED & OMSORG 2.509 -2% 4% -2%

TEKNIK & MILJØ 418 -4% -3% -1%

SUM 8.242 -2% 1% 2%

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte inkl. timelønnede omregnet til fuldtidsansatte. Overenskomstansatte, tjenestemænd og ansatte i fleksjob (ekskl. elever og 
ekstraordinært ansatte)

Perioder og tidspunkt for opgørelserne kan variere, 
men følger de rapporter, hvor tallene er hentet fra .

Det drejer sig f .eks . om:

•  Arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune  
 2018

•  Årlig drøftelse af det rummelige arbejdsmarked  
 2019

•  Etnisk ligestilling 2018

Ledere kan løbende via LIS, Esbjerg Kommunes le-
delsesinformationssystem, følge med i den statistiske 
udvikling på personaleområdet .

Antal ansatte
Tabel 1 viser udviklingen i antallet af ansatte omreg-
net til fuldtidsstillinger . For hele Esbjerg Kommune 
var der et fald i antallet af fuldtidsstillinger fra 2015 
til 2016, hvorefter antallet af fuldtidsstillinger har 
været stigende fra 2016 til 2018 på henholdsvis 1 %  
og 2% for hele Esbjerg Kommune . Det svarer til en 
stigning på 138 fuldtidsstillinger fra 2017 - 2018 . 
Der har dog været store forskelle på udviklingen de 
enkelte direktørområder imellem .

Ud fra tabel 2 er det muligt at aflæse udviklingen i 
antal ansatte fra 2015-2018 . I modsætning til tabel 
1, hvor der måles i fuldtidsstillinger, opgøres tallene 
i tabel 2 i antal personer (hoveder), som er ansatte i 
kommunen . 

Når de to tabeller sammenholdes, er det interessante, 
at udviklingen stort set følger hinanden . Det vil sige, 
at der i Esbjerg Kommune er nogenlunde samme an-
tal deltidsstillinger i 2018, som der var de tidligere år .
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Tabel 2

UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I ESBJERG KOMMUNE 2015 - 2018 

ANSATTE 2018 UDVIKLING I % 
2015 - 2016

UDVIKLING I % 
2016 - 2017

UDVIKLING I % 
2017 - 2018

BORGER & ARBEJDSMARKED 1.718 -3% -1% 2%

BØRN & KULTUR 3.888 -2% 1% 2%

FÆLLESFORVALTNING 173 -2% -2% 1%

SUNDHED & OMSORG 3.065 -3% 5% 2%

TEKNIK & MILJØ 428 -4% -2% -1%

SUM 9.272 -3% 2% 2%

Kilde: Silkeborg Data   
Alle ansatte inkl. timelønnede opgjort i personer. Dog er timelønnede omregnet til fuldtidsansatte. Overenskomstansatte, tjeneste-
mænd og ansatte i fleksjob (ekskl. elever og ekstraordinært ansatte).

Fordeling af deltidsansatte og ansatte 
på fuld tid
Fastsættelsen af de ansattes arbejdstid sker i et sam-
spil mellem ledere og medarbejdere for at sikre bedst 
mulig balance mellem arbejde, fritid og livssituation 
for medarbejderne, samtidig med at arbejdstiden 
skal være foreneligt med de driftsmæssige forhold 
på arbejdspladsen . Pr . 31/12-2018 var 50% af alle 
ansatte på deltid .

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn pr. 

31. december 2018
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Figur 1
FORDELING AF ANSATTE PÅ DELTID OG FULD TID 
EFTER TIMETAL

Figur 2
FORDELING AF ANSATTE PÅ DELTID OG FULD TID
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Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn pr. 31. december 2018
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Alle ansatte på månedsløn 

ekskl. selvejende institutioner  
i december 2018

Køn
Esbjerg Kommune ligger lidt over gennemsnittet for 
hele landet, når det drejer sig om kønsfordelingen 
blandt de ansatte, idet Esbjerg Kommune lidt flere 
kvinder (80%) end mænd (20%) mål i forhold til 
resten af landet .

Alder
Figur 3 viser aldersfordelingen blandt ansatte i  
Esbjerg Kommune . Ud fra figuren kan det bemær-
kes, at en relativt stor andel af kommunens ansatte 
ligger i aldersgrupperne fra 50 år og op efter . Det 
viser, at der i de kommende år vil være behov for at 
rekruttere mange nye medarbejdere, og det er i dette 
lys, at kommunens nye tiltag inden for rekruttering 
og introduktion skal ses .
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Figur 4 

KØNSFORDELING I DECEMBER 2018

Kilde: Silkeborg Data 
Note: Alle ansatte på månedsløn.
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Figur 5

KØNS- OG ALDERSFORDELING I 2018

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn
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Figur 6 viser kønssammensætningen på de 15 største overenskomstgrupper i 2018 i Esbjerg Kommune . Her 
fremgår det, at der i hovedparten af overenskomstgrupperne er stor overvægt af kvindelige ansatte . På enkelte 
overenskomstgrupper som Teknisk Service og Specialarbejdere er det hovedsageligt mænd, der er beskæftiget .

Figur 6

KØNSSAMMENSÆTNINGEN PÅ DE 15 STØRSTE OVERENSKOMSTER I 2018
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Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte opgjort i hoveder på månedsløn

Kilde: Silkeborg Data

Samtlige ledere i Esbjerg Kommune. Ledere er opgjort 
i personer og som et øjebliksbillede pr. 15. april 2019

Figur 7

ANTAL LEDERE FORDELT PÅ KØN OG ALDERSGRUPPER

Ledere
Figur 7 viser antal ledere fordelt på køn og 
aldersgrupper . 37% af lederne er over 55 år 
og da de forlader arbejdsmarkedet i løbet af 
få år, er det vigtigt at have fokus på at skaffe 
tilstrækkeligt mange nye kompetente ledere . 
Det er bl .a . derfor, at Esbjerg Kommune har 
igangsat et nyt program for ledertalentudvik-
ling . Fordelingen mellem mænd og kvinder 
viser, at de kvindelige ledere udgøre 69% af 
alle ledere .  
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Tabel 3

GENEREL LØNUDVIKLING 2015 - 2018

GENNEMSNITSLØN 
NOVEMBER 2018

STIGNING I % FRA 
2015 - 2016

STIGNING I % FRA 
2016 - 2017

STIGNING I % FRA 
2017 - 2018

ESBJERG 36.535 1,9% 1,5% 2,0%

KØBENHAVN 38.978 2,0% 1,5% 3,0%

ODENSE 37.070 2,3% 1,5% 1,7%

RANDERS 36.117 2,2% 1,1% 2,5%

ÅRHUS 37.816 2,0% 1,3% 2,3%

AALBORG 36.767 2,1% 1,4% 2,4%

HELE LANDET 37.392 2,1% 1,4% 2,2%

Kilde: KRL

Alle ansatte på måneds- og timeløn omregnet til fuldtidsansatte i november måned. Overenskomstansatte, Tjenestemænd og flexjob 
(ekskl. elever og ekstraordinært ansatte). Lønnen er bruttoløn inkl. særydelser, særlig feriegodtgørelse og beregnet pensionsbidrag for 
tjenestemænd. Bemærk at der ikke er reguleret for stedtillæg

Lønudvikling
I tabel 3 ses lønudviklingen i Esbjerg Kommune for perioden november 2015 - november 2018 sammenlignet 
med kommunerne i 6-by samarbejdet . Af tabellen fremgår det, at den gennemsnitlige månedsløn i Esbjerg 
Kommune er steget med 2,0 % fra 2017 til 2018 . Lønstigningen hører til den laveste i 6-by samarbejdet og også 
under landsgennemsnittet . Det er derfor vigtigt fremadrettet at være opmærksom på lønudviklingen ift . andre 
kommuner for at sikre tiltrækning af arbejdskraft . Det skal dog bemærkes, at der i tabellen ikke er taget højde 
for stedtillæg, hvilket betyder, at de største byer naturligt vil ligge højere end Esbjerg, hvor stedtillægget ikke er 
lige så højt .

Tabel 4

ANSÆTTELSESVILKÅR 2016 – 2018

2016 2017 2018 UDVIKLING I % 2017-2018

ELEVER 427 416 446 6,7%

ANSATTE I FLEKSJOB 353 374 415 9,9%

EKSTRAORDINÆRT ANSATTE *) 166 154 123 -25,2%

OVERENSKOMSTANSATTE OG TJENESTEMÆND 8.554 8.649 8.751 1,2%

 IALT 9.500 9.593 9.735 1,5%

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn opgjort i hoveder pr. 31. december. *) Ekstraordinært ansatte er ansatte med tilskud ekskl. fleksjobbere

Ansættelsesvilkår
I tabel 4 ses udviklingen i antal ansatte på forskellige ansættelsestyper .  
Baggrunden for faldet i antallet af ekstraordinært ansatte er hovedsageligt den lave arbejdsløshed, samtidig med 
at kriterierne for at blive ansat i løntilskud er forøget .
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Figur 8

UDVIKLING I ANTAL ELEVER PR. OVERENSKOMST 2016 - 2018

Elever
Tabel 8 viser udviklingen i antal elever pr . overenskomst for årene 2016-2018 omregnet til fuldtidsstillinger .  
Samlet set har der i perioden fra 2016 til 2018 været et fald på 8 % i antallet af elever . Faldet skyldes at den 
nationale minimums dimensionering på antallet af elever, som Esbjerg Kommune er forpligtet til at uddanne, 
samlet set blev reduceret i 2017 . Antallet af social- og sundhedshjælperelever blev nedskrevet fra 182 til 47, 
mens antallet af social- og sundhedsassistentelever blev øget fra 35 til 85 elever .

0

50

100

150

200

2016

2017

2018
Administration 
og IT mv., elever

EGU-elever

25 23 22
13 13 19

13 14 14 9 5 7

170
163

154

186
177

166

Ernærings-
assistent-/

hjælperelever

Pædagog-
studerende

Social- og 
sundhedspers., 

elever

Øvrige elever

Etnicitet
Ifølge den gældende trepartsaftale imellem regerin-
gen og arbejdsmarkedets parter skal landets kom-
muner årligt opstille mål for andelen af kommunale 
medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere 
med ikke-vestlig baggrund .

Udviklingen i antallet af indvandrere/efterkommere 
i Esbjerg Kommune har i nogle år frem til 2016 bl .a . 
været præget af et større antal kvoteflygtninge, som 
er blevet visiteres fra Udlændingestyrelsen til kommu-
nen, men som siden 2017 er reduceret betydeligt .

I perioden fra 2017 er der således i gennemsnit 
kun kommet godt 6 voksne og uledsagede børn til 
kommunen på månedlig basis, hvilket er en halvering 
i forhold til 2016, og fra januar til august måned 
2018 drejer det sig om blot knap 4 . Spørgsmålet om 
kvoteflygtninge spiller altså kun en marginal rolle for 
udviklingen i andelen af etniske minoriteter i kommu-
nen i disse år .

Målet for andelen af indvandrere/efterkommere 
besluttes årligt af direktionen, og måltallene for 2018 
blev således bestemt i 2017 . For 2018 er målet 4,55 
%, og i 2019 er det 4,91 % .

Tabel 5

ETNISK UDVIKLING I ESBJERG KOMMUNE  
2011-2017

DIREKTIONENS MÅL RESULTAT

2011 3,20% 3,24%

2012 3,24% 3,24%

2013 3,40% 3,55%

2014 3,40% 3,85%

2015 4,00% 4,05%

2016 4,16% 4,09%

2017 4,33% 4,41%

Kilde: Rapport om Etnisk ligestilling

Kilde: Silkeborg Data 
Alle elever omregnet 
til fuldtidsstillinger
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Kilde: Arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune 2018 
Sygefravær er fravær på grund af almindelig sygefravær, § 56-sygdom og arbejdsskade opgjort i personer og kalenderdage.

Figur 9

UDVIKLING I DET GENNEMSNITLIGE SYGEFRAVÆR PR. MEDARBEJDER

Sygefravær 
Sygefraværet opgøres som det gennemsnitlige antal sygefraværsdage (kalenderdage) pr . medarbejder (hoveder) . 
Sygefraværet har været faldende i perioden fra 2015 til 2017, men er igen steget fra 13,7 i 2017 til 14,2 i 2018 . 
Yderligere oplysninger om sygefraværet fremgår af Arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune 2018 .
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Arbejdsulykker
Der har fra centralt hold været fokus på arbejdet med at reducere antallet af arbejdsulykker, ved særlige indsatser 
med henblik på at skærpe medarbejdernes fokus på sikkerhedskultur, registrering af nærved-ulykker og ulykker 
uden fravær . Figur 6 viser, at der har været en stigning i antallet af arbejdsulykker sammenlignet med 2017 .

ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL

Tabel 6

ANTAL ARBEJDSULYKKER  2016 – 2018

2016 2017 2018 MÅL 2018

BORGER & ARBEJDSMARKED 30 39 32 37

BØRN & KULTUR 79 85 113 74

FÆLLESFORVALTNINGEN 0 0 0 0

TEKNIK & MILJØ 11 12 9 5

SUNDHED & OMSORG 81 78 88 65

 IALT 205 209 254 181

Kilde: Arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune 2018

Antallet af arbejdsulykker ændres efterhånden, som der indrapporteres ulykker. Antallet af arbejdsulykker i 2017 er således højere end 
det antal, der blev præsenteret i 2017. Ligeledes kan der komme flere ulykker for 2018, som først vil fremgå i 2019. 
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Figur 10

UDVIKLING I DET GENNEMSNITLIGE SYGEFRAVÆR PR. MEDARBEJDER FOR DE 10 STØRSTE OVERENSKOMSTER

Antallet af medarbejdere ansat i de 10 største overenskomstgrupper udgør ca . 73 % af samtlige medarbejdere 
ved Esbjerg Kommune . Det er specielt inden for de fysisk belastede fag, der har været et stort sygefravær .  
EFor overenskomstgrupper med meget kontakt til borgerne f .eks . dagplejere, lærere, pædagoger og social- og 
sundhedshjælpere kan der være et stort sygefravær på grund af den øgede risiko for smitte fra borgerne .
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Kilde: Arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune 2018 
Sygefravær er fravær på grund af almindelig sygefravær, § 56-sygdom og arbejdsskade opgjort i personer og kalenderdage.

Figur 11

FORDELINGEN AF LANGTIDSFRISKE I 2018
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Kilde: Arbejdsmiljø og sygefravær i 
Esbjerg Kommune 2018

Sygefravær er fravær på grund af 
almindelig sygefravær, § 56-sygdom 

og arbejdsskade opgjort i personer og 
kalenderdage.

Figur 11 viser, at 47 % af med-
arbejderne er langtidsfriske, 
dvs . at de har 0-3 sygefraværs-
dage pr . år . Det fremgår i øvrigt 
af Arbejdsmiljø og sygefravær 
i Esbjerg Kommune 2018, at 
23,2 % af alle ansatte havde  
0 sygefraværsdage .
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Kilde: Arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune 2018

Figur 12

UDVIKLING I PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP 2016-2018

Psykologisk krisehjælp/rådgivning
Esbjerg Kommune tilbyder psykologisk rådgivning og 
krisehjælp til ledere og medarbejdere i forbindelse 
med aktuelle psykosociale problemer, som påvirker 
arbejdsindsatsen negativt, herunder alvorlige arbejds-
relaterede hændelser som stress, chikane, mobning, 
udbrændthed, omstruktureringer, fyringer, ulykker, 
dødsfald, vold og trusler .

Tilbuddet omfatter også psykologisk bistand i 
forbindelse med private hændelser, som påvirker 
arbejdsindsatsen negativt, herunder dødsfald, alvorlig 
sygdom, skilsmisse, sociale problemer, misbrug 
(alkohol, medicin, ludomani), juridiske og økonomi-
ske problemer . Der har været en stigning i brugen 
af psykologisk krisehjælp og rådgivning fra 2017 til 
2018 . Hvorvidt denne stigning skyldes et øget behov 
eller mere opmærksomhed på tilbuddet, er svært at 
afgøre .
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ENHEDER ANTAL/ENHEDER

PC'ER, ADMINISTRATIVE OMRÅDE 9452 PC’ER HERAF 5703 BÆRBARE

PC’ER, UNDERVISNINGSSEKTOREN 9682 PC’ER HERAF 7938 BÆRBARE

MOBILE DEVICES, ADMINISTRATIVE OMRÅDE 5718 ENHEDER, HERAF 2473 IPHONES OG 3245 IPADS

SIMKORT, DATAABONNEMENTER = I ALT ANTAL MO-
BILABONNENTER

12.612 ABONNEMENTER HOS TDC, HVORAF 7.956 ER 
TALEABONNEMENTER OG 4.656 ER BREDBÅND/DATA 
ABONNEMENTER

ELEKTRONISK POST I 2018 ANTAL/ENHEDER

ANTAL MAILS IND (BRUTTOTAL) 5.631.027 + 1.957.326 MAILS I SPAMFILTERET

ANTAL MAILS UD (BRUTTOTAL) 1.692.746

ANTAL POST IND VIA EBOKS 14.769

ANTAL POST UD VIA EBOKS 1.296.870

TELEFONI ANTAL/ENHEDER

LOKALNUMRE 4538 LOKALNUMRE

SKYPE FOR BUSINESS BRUGERE UDEN TELEFONI 1506 BRUGER SKYPE FOR BUSINESS UDEN TELEFONI

SKYPE FOR BUSINESS BRUGERE MED TELEFONI - BVC 1115 BRUGER SKYPE FOR BUSINESS MED TELEFONI

TAL FRA IT-SERVICEDESK ANTAL/ENHEDER

ANTAL FEJLMELDINGER TIL IT-SERVICEDESK I 2018 6517

ANTAL BESTILLINGER OG FORESPØRGSLER TIL  
IT-SERVICEDESK I 2018

23.441

NETVÆRK ANTAL/ENHEDER

ANTAL OPKOBLEDE ADRESSER, HERAF EGET FIBER 
(REST LEJER VI OS TIL) 

CA. 300, HERAF CA. 270 PÅ EGET FIBER OG CA. 30 
SOM KØBES FRA ANDRE LEVERANDØRER.

ANTAL ACCESSPUNKTER (TRÅDLØST NETVÆRK): CA. 3000

DATAMÆNGDER I SYSTEMER HOSTED VED ESBJERG 
KOMMUNE

146,2 TB

IT I TAL
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