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INDLEDNINGIndhold

Personalefokus 2022 giver et overordnet billede 
af Esbjerg Kommunes ansatte og kommunen som 
arbejdsplads . Redegørelsen henvender sig til alle, der 
ønsker at vide mere om, hvordan Esbjerg Kommune 
overordnet set er sammensat som arbejdsplads, og 
hvordan der aktuelt arbejdes ud fra den fælles perso-
nalepolitik og de personalepolitiske strategier .

Vision 2025 og ny retning for Esbjerg
Der er fuld gang i arbejdet med Vision 2025 på alle 
områder . Mange af de spændende initiativer, der 
blev igangsat i 1 . halvdel af 2021, kan vi nu se resul-
taterne af og flere spændende initiativer er godt på 
vej . Det er en fornøjelse at se, hvordan der i alle dele 
af organisationen arbejdes målrettet med at skabe 
resultater for Vækst og Velfærd frem mod 2025 .

Stor ros til medarbejdere og ledere for at være gode 
ambassadører og bidrage til synliggørelse af Esbjerg 
Kommunes styrker og fremtidige potentialer .

Gode ambassadører får vi også brug for i arbejdet 
med den nye fremtidige retning for Esbjerg . Ved at 
bruge kulturen og oplevelserne som løftestang til at 
fremme og formidle Esbjergs DNA som havneby og 
en bæredygtig by i udvikling, får vi en ny og væsent-
lig bredere fælles retning i Esbjerg, uden at give slip 
på brandet EnergiMetropol Esbjerg, som jo er særligt 
knyttet til erhvervslivet og offshore branchen .

Tillidsbaseret kultur og forenkling på 
det personalepolitiske område
Tillidsbaseret kultur og forenkling er stadig vigtige 
fokusområder i det personalepolitiske arbejde, hvor 
fornuft og Personalepolitikkens 4 værdier sætter den 
overordnede retning .

Vejledning, aftaler, retningslinjer, værktøjer m .m .

PERSONALEPOLITIK 
VI SKABER 
VÆRDI MED 
BORGERNE

VI PASSER PÅ HINANDEN

VI HAR TILLID TIL HINANDEN

VI RESPEKTERER 
HINANDEN

STRATEGI FOR REKRUTTERING  
OG KOMPETENCEUDVIKLING 

AF MEDARBEJDERE OG LEDERE

VI SKABER 
VÆRDI MED 
BORGERNE

STRATEGI FOR SAMARBEJDE,  

OVERENSKOMST OG LØN

VI HAR TILLID  

TIL HINANDEN

VI PASSER PÅ HINANDEN ESBJERG KOMMUNE 1

STRATEGI FOR ET SUNDT OG 

TILLIDSFULDT ARBEJDSMILJØ 

VI PASSER PÅ 

HINANDEN

VI PASSER PÅ HINANDEN ESBJERG KOMMUNE 1STRATEGI FOR  MANGFOLDIGHED

VI RESPEKTERER HINANDEN
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De tidligere strategier under Personalepolitikken 
er som en del af den tillidsbaserede dagsorden og 
forenklingsprocessen reduceret fra 15 til 4 strategier, 
der udmønter hver sin værdi i Personalepolitikken:

• Strategi for rekruttering og fastholdelse af  
 medarbejdere og ledere

• Strategi for et sundt og tillidsfuldt arbejdsmiljø

• Strategi for mangfoldighed

• Strategi for samarbejde, overenskomst og løn

Dialog og løsninger i en Corona-tid 
Det har krævet ekstra ressourcer på rigtig mange 
arbejdspladser at håndtere de udfordringer, som 
Corona-situationen medførte, og vi har i høj grad 
haft brug for at tænke i nye løsninger og samarbejde 
på tværs i organisationen for løse kerneopgaverne .

Det er positivt at se, hvordan bl .a . dialogen i MED-sy-
stemet er blevet brugt konstruktivt til at finde gode 
løsninger i en periode, hvor ressourcerne har været 
presset . 

Stor ros til medarbejdere, ledere, tillids- og arbejds-
miljørepræsentanter for det . 

Dialogen i MED kan tages på mange niveauer og går 
begge veje . Vi skal også fremadrettet huske hinan-
den på at tage dialogen i så god tid som muligt, så vi 
skaber optimale vilkår for at finde de gode løsninger 
og sikre en sund forankring .

Vi fik under Corona-perioden også mange gode 
erfaring med nye arbejdsformer bl .a . bliver hjem-
mearbejde og virtuelle møder også fremadrettet en 
integreret del af arbejdsugen på mange administrati-
ve arbejdspladser . Det har fx ført til, at flere admini-
strative enheder kan samles på Esbjerg Rådhus . 

Whistleblowerordning
I december 2021 godkendte Byrådet en whistle-
blowerordning, der giver mulighed for, at ansatte og 
tidligere ansatte samt faste samarbejdspartnere kan 
indberette om alvorlige fejl eller forsømmelser på 
kommunale arbejdspladser . 

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement 
til den interne dialog og tillidsbaserede kultur, og 
fungerer i respekt for tillidsrepræsentanterne og det 
fagretlige system . Der er dermed ikke ændret på, 
at det på alle kommunens arbejdspladser bør være 
sådan, at eventuelle udfordringer som udgangspunkt 
søges løst via tillidsbaseret dialog fx ved henvendelse 
til nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsre-
præsentant .

De mange spændende tiltag og personalepolitiske 
forhold i Esbjerg Kommune som arbejdsplads kan du 
læse om i det følgende .

Rigtig god læselyst .

Birgitte Stenderup 
Personale- og udviklingschef

Medarbejder
TR

AMR
Leder

Lokal 
MED

Forvalt-
nings-
MED

Hoved 
MED

*TR = tillidsrepræsentant og AMR = arbejdsmiljørepræsentant



Personalepolitikkens 4 værdier sætter den overord-
nede retning for det personalepolitiske arbejde og 
afspejler, hvordan vi sammen skaber og opretholder 
en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte .

PERSONALEPOLITIK

DET GØR VI VED AT
• Være rummelige

• Give plads til forskellighed

• Være lydhøre

• Vise forståelse

• Være retfærdige

VI RESPEKTERER 
HINANDEN

DET GØR VI VED AT
• Samarbejde på tværs om kerneopgaven

• Sætte fokus på fagligheden

• Fremme udvikling 

• Vores arbejde giver mening

• Være i dialog med borgerne

VI SKABER VÆRDI 
MED BORGERNE

DET VISER VI VED AT
• Give frihed under ansvar 

• Sikre involvering og samarbejde 

• Være risikovillige 

• Tænke i nye løsninger 

• Sørge for god forventningsafstemning

VI HAR TILLID  
TIL HINANDEN

DET GØR VI VED AT
• Have et godt arbejdsmiljø

• Vise omsorg

• Være fleksible

• Søge dialogen

• Være anerkendende

VI PASSER PÅ  
HINANDEN

4 PERSONALEFOKUS 2021
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De 4 værdier kan bl .a . sættes i spil på personalemø-
der, MED-møder og i det daglige arbejde ved hjælp 
af det sæt dialogkort, der er udarbejdet til brug for 
dialogen . Kortene findes også i en interaktiv udgave 
på EKnet til brug på online møder eller ved større 
møder, hvor mange er samlet .

Dialogkortene er et godt udgangspunkt for en åben 
og tillidsbaseret dialog, der giver et fælles afsæt og 
en fælles forventningsafstemning om de væsent-
ligste emner på personaleområdet . Der er derfor et 
stort potentiale i at tage dialogen . 

Brug derfor 5 minutter på næste personalemøde 
eller teammøde på at ’vende et kort’ og på den 
måde få sat ord på, hvordan I konkret arbejder med 
de enkelte emner på personaleområdet på jeres 
arbejdsplads .

Nye strategier under Personalepolitik-
ken
Hoved-MED godkendte 2 . halvår 2021 to nye strate-
gier under Personalepolitikken, ’Strategi for mangfol-
dighed’ og ’Strategi for samarbejde, overenskomst 
og løn’ . 

De nye strategier er et led en forenklingsproces, hvor 
de nuværende personalepolitiske strategier er blevet 
grupperet under de 4 værdier i Personalepolitikken 
med henblik på, at de reduceres til 4 strategier . Én 
strategi for hver af de 4 værdier i Personalepolitik-
ken .

Strategi for  
mangfoldighed  
udmønter Personalepolitikkens værdi  
’Vi respekterer hinanden’ og samler følgende nu-
værende strategier i én strategi sammen med den 
overordnede retning og mål for mangfoldighed:

• Strategi for ligestilling

• Strategi for det rummelige arbejdsmarked

Strategien angiver den overordnede retning og fast-
sætter mål indenfor tre overordnede temaer:

• Rummelighed

• Ligestilling

• Livsforhold

Strategi for samarbejde, overenskomst 
og løn udmønter Personalepolitikkens værdi ’Vi 
har tillid til hinanden’ og erstatter den nuværende 
Lønstrategi og angiver  
den overordnede retning  
for:

• Samarbejde og MED 

• Overenskomst og løn

De to strategier er de sidste af i alt 4 strategier, der 
udmønter Personalepolitikkens værdier:

• Strategi for rekruttering og kompeten- 
 ceudvikling af medarbejder og ledere

• Strategi for et sundt og tillidsfuldt 
  arbejdsmiljø

• Strategi for samarbejde, overens- 
 komst og løn

• Strategi for mangfoldighed

De underliggende værktøjer herunder bl .a . Senior-
ordningen, MED-aftalen og Lønguiden bliver løbende 
ajourført og tilpasset .

VI PASSER PÅ HINANDEN ESBJERG KOMMUNE 1STRATEGI FOR  MANGFOLDIGHED

VI RESPEKTERER HINANDEN

Vejledning, aftaler, retningslinjer, værktøjer m .m .
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Esbjergs fremtid byder på 
kultur og meningsfulde  
oplevelser
Brandingproces for Esbjerg by

Et års intensivt arbejde med analyser, interviews, 
workshops og massiv borgerinddragelse er nu mun-
det ud i den nye oplevelses- og kultur retning for Es-
bjerg by . Det er Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, 
Esbjerg Havn og Education Esbjerg, der sammen med 
repræsentanter fra alle afkroge af Esbjerg har startet 
samarbejdet om en ny identitet for Esbjerg . Hjulpet 
godt på vej af rådgiver Nikolaj Stagis, der er direktør i 
brandbureauet Stagis A/S .

Udviklingen af Esbjerg by skal understøtte en stigen-
de bosætning og vækst, og er en direkte udløber af 
byrådets Vision 2025 . Esbjerg by er specifikt udvalgt, 
da det er her, at der er de største udfordringer med 
at få indbyggertallet til at stige .

Et nyt perspektiv for os alle
Der er ingen tvivl om, at kultur og meningsfulde op-
levelser vil gennemsyre de næste mange år i Esbjerg . 
Derfor vil den nye retning også få stor betydning for 
dit arbejde i Esbjerg Kommune .

På kort sigt er styregruppen i gang med at sætte et 
hold, der skal føre de mange nye planer ud i livet . 
Mens det på lang sigt vil være et arbejde, som sætter 
sit præg på både dit arbejde og Esbjerg som by i 
mange år fremover .

VI SKABER VÆRDI MED BORGERNE

Vi skal samarbejde med mange forskellige eksterne 
samarbejdspartnere og kulturinstitutioner i byen, så 
vi sammen sikrer, at der sker en masse nyt i byen .

”Stort set alle forvaltninger skal arbejde med, hvor-
dan vi kan skabe oplevelser for borgerne . Uanset om 
du arbejder i en daginstitution, med byplanlægning 
eller som SOSU-assistent, så kommer alle medarbej-
dere fremover til at tænke over, hvordan vi skaber 
gode oplevelser for og sammen med borgerne .” 
Rikke Vestergaard, kommunaldirektør .

Vær gode ambassadører
”Det er vigtigt, at du som medarbejder i Esbjerg 
Kommune er bevidst om, at der er et skifte på vej . 
Fortæl gerne borgere, naboer og alle der vil lytte om 
de mange nye ting, der kommer til at ske i byen .”  
Rikke Vestergaard, kommunaldirektør .

Masterplanen og brandstrategien er netop blevet 
præsenteret for byrådet og de tre bestyrelser bag 
processen . Når de har godkendt planen og strategien 
skal arbejdet med at skabe nye oplevelser og konkre-
te projekter sættes i gang . 
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Branding, rekruttering, fast-
holdelse og samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner 
Vision 2025’s målsætning om øget besætning afspej-
les i vores arbejde med at sikre en tilstrækkelig høj 
arbejdsstyrke både på kort og lang sigt .

I 2021 igangsatte vi en række initiativer, som skal bi-
drage til at tiltrække de rigtige kandidater til Esbjerg 
Kommune og fastholde dem . Dette hænger tæt 
sammen med Esbjerg Kommunes personalepolitik, 
hvor der bl .a . er fokus på branding, rekruttering og 
fastholdelse .

Employer branding video
I 2021 blev vi færdige med den video, som skal give 
omverdenen et indblik i, hvordan det er at arbejde i 
Esbjerg Kommune . Den er blevet vist som reklame-
film i både biografer og på TV2 . Derudover ligger 
den som standard i bunden af de stillingsopslag, vi 
opretter i Emply . Videoen kan ses på EKnet .

Samarbejde med uddannelsesinstituti-
onerne
Vi arbejder tæt sammen med uddannelsesinsti-
tutionerne for at skabe de bedste muligheder for 
studerende i Esbjerg . Der er allerede indgået en 
samarbejdsaftale med UC Syd, hvor fokus fortsat er 
på at få tættere tilknytning mellem uddannelser og 
praksis i kommunen .

Desuden har vi styrket samarbejdet med Komponent, 
hvor vi udover ad hoc kurset, diplomfag for ledere 
og medarbejdere også afholder ledertalentforløbet 
sammen .

Vi skal bl .a . også have møde med VUC Vest i nær-
meste fremtid . 

Designskolen Kolding er der også indgået en part-
nerskabsaftale med og de har bl .a . bidraget ind i 
projektet ”Det nye rådhus” .
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Arbejdskraftanalyse
I kølvandet på genåbningen af samfundet i foråret 
og sommeren 2021 efter COVID-19 nedlukningen er 
der både brancher i den private og offentlige sektor, 
herunder kommunerne, som er ramt af mangel på 
arbejdskraft . Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked & 
Rekruttering er det generelt i kommunerne især 
blandt pædagoger, social- og sundhedshjælpere, 
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, at 
der er en stor andel af forgæves rekrutteringsforsøg, 
men også andre områder kan være udfordret .

Samtidigt forventes der et øget generelt opgavepres 
på kommunerne i de kommende år, hvor antallet af 
børn i daginstitutioner og skoler vil vokse, der bliver 
fortsat flere ældre og handicappede og klimatilpas-
ningerne skal også videreføres . Endvidere betyder 
en høj lokal erhvervsfrekvens på 78,2 % i Region 
Syddanmark og en meget lav ledighed blandt de 
forsikrede (2,7 % i Region Syddanmark og 2,9 % i 
Esbjerg Kommune pr . august 2021), at der givetvis 
ikke findes nogen større arbejdskraftreserve på det 
ordinære lokale/regionale arbejdsmarked .

Derfor gennemføres der i 2022 en arbejdskraftanaly-
se, der falder i tre trin . Det første er en desk-research 
af registerdata vedrørende kommunens overordnede 
personaleforhold, befolkningsprognose, dimittend 
forventninger ved uddannelsesinstitutionerne og 
aktuelle ledighedstal på Jobcenteret . Næste trin i 
arbejdskraftanalysen er en afdækning af de konkrete 
udfordringer hvad angår rekruttering og fastholdelse, 
hvilket sker i dialog med kommunens direktørom-
råder . I det tredje og sidste analysetrin søges nogle 
løsningsforslag på udfordringerne, hvilket sker i et 
samarbejde mellem konsulentressourcer i Personale 
& Udvikling og de berørte fagområder .

Tænketank om rekruttering og fasthol-
delse
Med afsæt i arbejdskraftanalysen nedsættes der 
også en tværgående tænketank, som skal frem-
komme med forslag, idéer og perspektiver, når det 
gælder rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft til 
kommunen . Tænketanken er tværgående og derfor 
er alle kommunens direktørområder repræsenteret i 
deltagerkredsen .

De temaer som tænketanken kan arbejde med, er fx:

• Samarbejdet mellem kommunen og skoler/ 
 uddannelser

• Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk  
 arbejdskraft

• Konverteringer af stillinger fra deltid til fuld tid

• Belønningssystemer for tiltrækning og fastholdelse  
 af ansatte

Udover at fremkomme med forslag, idéer og 
perspektiver hvad angår rekruttering og fastholdel-
se af arbejdskraft, kan deltagerne i tænketanken 
også udveksle synspunkter og muligheder for at 
udviklingstiltag kan overføres fra et område til et 
andet . Foruden interne debatter og diskussioner kan 
tænketanken også gøre brug af fx eksterne oplæg 
og studiebesøg hos andre organisationer . Hvis der er 
behov, kan tænketanken også videreføre sit arbejde 
efter at arbejdskraftanalysen er afsluttet .

Digital onboarding og rekrutterings-
proces
For at give den bedste start for vores nyansatte, ar-
bejder vi på at skabe en digital onboarding platform . 
Platformen skal sikre, at medarbejderen bliver præ-
senteret for de rigtige ting på de rigtige tidspunkter . 
Derudover skal det lette den interne rekrutterings-
proces, som bliver sat i system i platformen . En del af 
dette er fx også automatisk indhentelse af straffeat-
test . Platformen skal assistere lederne og bidrage til 
en effektiv og flydende rekrutteringsproces for alle 
parter .

Fastholdelsesaktiviteter
Vi arbejder på at skabe de bedste forhold på arbejds-
pladsen, så vi kan fastholde vores medarbejdere . 
Blandt tiltagene, der blev startet op i 2021, er den 
uofficielle Facebook-gruppe ”EK udenfor arbejdstid” . 
I denne gruppe har (fortrinsvis) unge mulighed for 
at mødes på tværs til sociale aktiviteter . Den drives 
privat af nogle medarbejdere med det formål at lære 
hinanden at kende på tværs .

Af tiltag på vej i 2022 kan nævnes en fælles fredags-
bar for alle samt en biografklub . 



9ESBJERG KOMMUNE

Praktikanter, studentermedhjælpere og 
projekter
Det er blevet vedtaget, at der skal være 44 studeren-
de fra lange videregående akademiske uddannelser i 
Esbjerg Kommune hvert år . Det gælder både praktik-
ker, studentermedhjælpere, specialer og projekter . I 
2021 havde vi 18 studerende (målet var 10) og målet 
for 2022 er 19 studerende . 

Den tværgående arbejdsgruppe arbejder fortsat på 
at skabe flere pladser i forvaltningerne, og vi er glade 
for den store opbakning . Har I interesse i at få en 
praktikant eller studentermedhjælper fra en vide-
regående uddannelse tilknyttet jeres afdeling, kan I 
henvende jer til den ansvarlige kontaktperson inden 
for jeres forvaltning:

Borger & Arbejdsmarked: Elsebeth Nebeling 
Børn & Kultur: Jørgen Borg 
Fritid, Sundhed og Omsorg: Pia Pedersen 
Politik & Personale: Louise Liberty Dohrmann/Stine 
Lausten Nielsen 
Teknik & Miljø: Louise Boesen

I 2021 begyndte vi at afholde netværksarrange-
menter for de AC-studerende tilknyttet Esbjerg 
Kommune . Indtil videre er der blevet afholdt to 
arrangementer, og vi forventer at kunne afholde 1-2 
arrangementer hvert halve år fremover . De AC-stude-
rende har blandt andet fået lagt en GARUDA-profil, 
hørt om hvad de kan bruge en fagforening til samt 
netværket over et glas øl eller vin .

Jobdating
Esbjerg Kommune har siden efteråret 2021 deltaget 
i Jobcentrets jobdating, som afholdes hver måned . 
Jobdating er en mulighed for ledige for at møde virk-
somheder, som mangler arbejdskraft . Hver virksom-
hed har en stand, og de ledige kan så besøge disse 
stande og få en snak om mulighederne . Forvaltnin-
gerne bliver inviteret til at deltage hver måned, hvis 
de har nogle stillinger, som kan være interessante for 
de ledige . Det er indtil videre en stor succes .

Karrieremesser
Esbjerg Kommune deltog igen i 2021 i Karrieremes-
sen, som arrangeres af Business Esbjerg . I år havde vi 
ekstra fokus på personalefordelene ved at arbejde i 
organisationen, og det gav pote . Der var rigtig man-
ge besøgende ved standen og stor interesse for vores 
mange arbejdsområder .



10 PERSONALEFOKUS 2022

Kompetence-  
og karriereudvikling 
I foråret 2021 blev den nye Strategi for rekruttering 
og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere 
godkendt af Hoved-MED og direktionen . Fire tidli-
gere strategier nu er blevet samlet til nedenstående . 
Næste skridt i arbejdet er at forenkle og tilpasse det 
underliggende materiale . 

PLUS-samtalen
PLUS samtaler afholdes årligt for alle fastansatte 
i Esbjerg Kommune - enten som individuelle- el-
ler teamsamtaler . De indebærer bl .a . dialog om, 
hvordan medarbejderen kan styrke sine faglige og 
personlige kompetencer

PLUS materialerne har i løbet af 2021 fået et Vision 
2025-ansigtsløft og en revision af indholdet, så det 
bedre understøtter personalepolitikken og ledel-
sesgrundlaget . For at sikre, at leder og medarbej-
der kommer omkring alle de væsentlige detaljer i 
PLUS-samtalen, er der også skåret lidt ned på antallet 
af spørgsmål i den strukturerede samtale .

Det tværgående kursuskatalog
I Esbjerg Kommune har vi en lang række tværgående 
tilbud om kompetence- og karriereudvikling . Tilbud-
dene understøtter kommunens tværgående strate-
gier og spænder bredt fra Excel til rygtræning, fra 
APV til personaleadministration og hjælp til rygestop . 
Der er nedsat en tværgående gruppe til bl .a . at give 
input og sparring til kurserne . Kurserne er fordelt på 
områderne:

• Arbejdsmiljø, MED og personlig udvikling 
• Sundhed og motion 
• Ledelse 
• Faglig udvikling 
• Digitalisering

Nogle kurser og arrangementer går igen, men der 
er løbende udskiftning og hvert år kommer der nye 
tiltag . Nogle af nyhederne i 2021 og første halvdel af 
2022 er:

• Fra nulfejlskultur til chancemod

• Lær at styre din energi, planlægge dine opgaver  
 og få mere overskud

• Excel videregående

• Tag initiativ til mere arbejdsglæde

• Ledelse af samskabelse og design

• Politikerbetjening og sagsbehandling

1064

128

308

240

282

297

Arbejdsmiljø, MED

Personlig udvikling

Sundhed & Motion

Ledelse

Faglig udvikling

Digitalisering
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Figur 1

FORDELING AF DELTAGERE I ARRANGEMENTER OG PÅ KURSER I 2021

STRATEGI FOR REKRUTTERING  
OG KOMPETENCEUDVIKLING 

AF MEDARBEJDERE OG LEDERE

VI SKABER 
VÆRDI MED 
BORGERNE

STRUKTURERET DIALOG MED SUPPLERENDE  SPØRGSMÅL

PLUS FOR MEDARBEJDERE 
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Undervisningen varetages af både interne og ekster-
ne undervisere . De interne undervisere kompetence-
udvikles således også via egen undervisning .

To gange årligt udkommer der et nyt tværgående 
kursuskatalog . I løbet af 2020 deltog over 2 .400 på 
de forskellige forløb . Dette er en stor stigning på 
næsten 1 .000 i forhold til 2020 . Årsagen hertil er 
bl .a ., at flere har meldt sig på webinarer, ligesom det 
igen var muligt at afholde motions- og træningshold 
i en vis udstrækning .

Webinarer slog rekorden, men nu ryk-
ker fysiske kurser
I løbet af 2021 blev der slået rekord for antal delta-
gere i webinarer og andre online kursusformer . Over 
1100 medarbejdere deltog i løbet af året samtidig 
med, at der langt om længe blev åbnet mere op for 
kurser med fysisk tilstedeværelse .

Ved starten af 2022 kunne der endelig åbnes helt 
op for alle fysiske kurser . Tendensen er nu, at der er 
betydeligt færre deltagere på webinarer end i 2021, 
mens flere fysiske kurser meget hurtigt blev fuldt . 
Efterfølgende er der blevet oprettet ekstra hold for at 
imødekomme den stigende efterspørgsel . Organisa-
tionen fastholder at afvikle webinarer, hvor det giver 
mening i forhold til indhold . 

Kursussystemet Plan2Learn
Kursussystemet Plan2Learn anvendes på tværs af or-
ganisationen, både til det tværgående kursuskatalog, 
men også til hvert direktørområdes egne kurser og 
kompetenceudvikling . Systemet kan håndtere både 
kurser målrettet medarbejdere og borgere .

Plan2learn er også det oplagte sted, hvis I har et 
arrangement, hvor I gerne vil holde styr på antallet af 
tilmeldinger, så I undgår en regn af mails og efterføl-
gende manuel indtastning i et Excel-ark .

Coaching
Coaching er et tilbud til alle medarbejdere i Esbjerg 
Kommune . Alle coaches er ansat i kommunen, men 
coaching er sjældent deres primære beskæftigelse . 
Et coachingforløb består typisk af tre møder mellem 
coach og coachperson . Der er også mulighed for 

gruppecoaching, hvor fx en mindre personalegruppe 
mødes med en coach .

Der var i 2021 i alt 84 coachforløb indenfor alle fem 
direktørområder . Antallet af forløb er faldet lidt siden 
2020, som igen ligger lavere end 2019 . Hovedårsa-
gen hertil antages at være COVID-19, der bl .a . har 
gjort det svært med fysisk coaching . Derfor forven-
tes det, at der i 2022 vil være en vækst i antallet af 
coachforløb .

Emnerne for coaching dækker bredt . Som det ses af 
figur 2 går arbejdsmæssige udfordringer og per-
sonlig udvikling igen som emne i over halvdelen af 
coachforløbene . Andre områder, der fylder meget er 
stress samt balancen mellem arbejde og fritid .

Stor tilfredshed med de interne coaches

I forhold til 2020 er der færre, der ønsker coaching 
i forhold til stress . Om dette skyldes, at der har 
været fokus på forebyggelse af stress eller COVID-19 
har gjort, at færre søger hjælp er svært at sige . Til 

Figur 2

FORDELING AF EMNER, DER I 2021 ER COACHET I. 
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Personlig udvikling Ledelse
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arbejde og fritid

Hvordan når jeg mine mål Andet
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”JEG INDSÅ, AT JEG I FORVEJEN HAVDE 
SVARENE. GLEMTE BARE AT HAVE MIG 
SELV MED, AT PASSE PÅ MIG SELV OG 
SÆTTE GRÆNSER.”
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Tabel 1

ANTAL DELTAGERE I KURSER I 2021

ARBEJDSSTED TILMELDINGER ANTAL ANSATTE KURSER PR. ANSAT

BORGER & ARBEJDSMARKED 834 2.391 0,35

BØRN & KULTUR 602 3.582 0,17

FRITID SUNDHED & OMSORG 520 3.378 0,15

POLITIK & PERSONALE 170 175 0,97

TEKNIK & MILJØ 193 451 0,43

I ALT 2.319 9.977 0,23

”Garuda-processen har givet os lejlighed til at tale om noget 
af det som påvirker vores samarbejde hver dag, men som 
kan være vanskeligt at sætte ord på. Garuda har synliggjort, 
at det er i orden, at vi er forskellige – og at vi som team alle 
er brikker i et større og sammenhængende puslespil.”
CHRISTIAN KORSGAARD, TEAMLEDER, KULTUR & PROJEKT

”Garuda lever på vores skole og de enkelte 
teams har brugt profilerne konstruktivt i forhold 
til deres samarbejde”
PERNILLE FAST, PÆDAGOGISK LEDER, COSMOSSKOLEN

gengæld er der flere, der ønsker coaching i forhold 
til personlig udvikling . Der er i foråret 2022 i alt 28 
interne coaches tilknyttet på tværs af de fem direk-
tørområder .

I evalueringen af coaching for 2021 er størstedelen 
af de coachede meget tilfredse med forløbet . Af alle 
coachede er 97 % tilfredse eller meget tilfredse med 
det coachforløb, de har været igennem . For stress-
ramte nævner otte personer, at coachsamtalerne har 
forhindret, at de blev sygemeldt, mens det hos fire 
andre har forkortet længden af sygemeldingen .

Rent praktisk foregår en Garuda-proces på den 
måde, at deltagerne udfylder en Fokusprofil . Ud 
fra et Garuda perspektiv, fungerer et team mest 
optimalt, når teamet tilsammen repræsenterer de 
fire forskellige fokusområder . De fire fokusområder 
er Integratorfokus, Udviklerfokus, Grunderfokus og 
Resultatfokus . 

Derefter vil en konsulent fra Organisation og Udvik-
ling stå for et forløb af et par timers varighed, hvor 
deltagerne, med afsæt i Fokusprofilen, kan arbejde 
med fx kommunikation, samarbejde eller teamudvik-
ling .

Det ses af tabellen, at Borger & Arbejdsmarked, med 
834 tilmeldinger til kurser, er det direktørområde, 
hvor flest har deltaget på et kursus . I forhold til antal 
ansatte er det dog oftest ansatte i Politik & Perso-
nale, der deltager i kurser . Hver ansat deltager her i 
0,97 kurser årligt . At det netop er Politik & Persona-
le, hvor de ansatte oftest deltager på kurser, er ikke 
en overraskelse, da mange af kurserne er målrettet 
administrative ansatte og denne gruppe udgør en 
stor del i netop Politik & Personale . På de fleste nye 
kurser foretages der evaluering af forløbet . Generelt 
er evalueringerne meget positive .

Udover de tværgående kurser afholder de enkelte 
direktørområder også en lang række kurser, herun-
der e-læring, for egne medarbejdere .

”MIN COACH HAR HJULPET MIG TIL 
AT ANSKUE NOGLE SPECIFIKKE TING 
PÅ EN NY MÅDE, SOM GIVER MERE 
RO I MIT ARBEJDSLIV.”

Garudas Fokusprofil – et tilbud til per-
sonalegrupper
Gennem flere år har Organisation og Udvikling til-
budt personalegrupper og teams at teamudvikle ved 
hjælp af en Garuda Fokusprofil . I løbet af 2021 blev 
der gennemført syv Garuda-processer, det samme 
som året før .

COVID-19 har i de seneste to år sat sit præg på 
Garuda-processer . Mange processer er desværre ble-
vet udskudt flere gange, andre er blevet aflyst . Det 
forventes, at der i 2022 bliver gennemført væsentligt 
flere processer, da der allerede er planlagt eller gen-
nemført ni processer i første halvår af 2022 .



I 2021 fik alle medarbejdere i Esbjerg kommune 
adgang til Microsoft Teams – først til onlinemøder, 
efterfølgende telefoni og chat og til sidst mulighe-
den, for at samarbejde om filer i Teams grupper . Hele 
organisationen har taget godt imod forandringen, 
der stadig forankrer sig, godt hjulpet på vej af E-læ-
ring, kurser og vejledninger .  

Teams er en del af Office 365, som er en dynamisk 
online platform . Den opdateres løbende, og er derfor 
altid up-to-date, men også under konstant foran-
dring . Det betyder, at vores læringsmateriale hurtigt 
bliver forældet . Vi vil fortsat lave vejledninger og 
finde relevante kurser, men vi afprøver samtidig mere 
bæredygtige veje til selvhjælp – fx ved at henvise til 
artikler udarbejdet af Microsoft Support, så vi på den 
måde henviser til det seneste nye .

Ligeledes ved vi også, at mange smarte features 
bliver opdaget af brugerne selv . Det er ude i afde-
lingerne, man kan lære af sidemanden, eller dele 
gode erfaringer fra den virkelige verden . Derfor vil vi 
gerne facilitere et brugernetværk til sparring . Lige nu 
foregår det i samarbejdsrummet på EKNet ved navn 
’Office 365’, men inden længe rykker vi dialogen 

over i Teams, hvor vi kan lære af hinanden, der hvor 
spørgsmålene måske opstår . Alle er velkomne og 
ingen spørgsmål er for store eller for små – dog skal 
deciderede tekniske fejl selvfølgelig stadig meldes til 
servicedesk .

Nyt ESDH-system
I løbet af 2022 kommer vores nye ESDH-system, 
som også er baseret på Office 365 . Det giver nogle 
nye muligheder, hvor journalisering bliver mere 
gnidningsfrit fra de kanaler vi i øvrigt arbejder i – 
såsom Outlook og Teams . Vi arbejder på at give 
organisationen en god indflyvning, så overgangen 
bliver så glidende som mulig . Er du glad for Teams til 
samarbejde, kan du glæde dig til, at journalisering 
fremover bliver endnu nemmere herfra . 

DIGITALE KOMPETENCER
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NY OVERENSKOMSTPERIODE
Vi tog 1 . april 2021 hul på en ny 3-årig overens-
komstperiode . Et samlet flertal blandt Forhandlings-
fællesskabets medlemmer stemte i foråret 2021 ja til 
overenskomstresultatet . 

Den nye overenskomstperiode blev indledt med strej-
ke på sygeplejerskernes område, der gik i strejke den 
19 . juni 2021 . Strejken ophørte ved lovindgreb den 
27 . august 2021, hvor forligsinstitutionens mæg-
lingsforslag blev ophøjet til lov . Konflikten ophørte 
med virkning fra den 28 . august 2021 . 

Rekruttering og seniorarbejdsliv
Overenskomstforliget indeholder en rekrutteringspul-
je på 140 mio . kr . årligt, som skal medvirke til at sikre 
tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft på social- og 
sundhedsområdet i de kommende år . 

Det er ligeledes et overenskomstforlig med fokus 
på en styrket seniorpolitisk indsats, hvor en senere 
tilbagetrækningsalder og et godt seniorarbejdsliv er i 
fokus . Der skal således mellem parterne ske forny-
else af bl .a . rammeaftale om Seniorpolitik samt den 
tilhørende vejledning . 

Generelle lønstigninger
Mange af de lønforbedringer, der blev aftalt ved or-
ganisationsforhandlingerne i forbindelse med OK21, 
træder i kraft den 1 . april 2022 . Overenskomstpe-
riodens højeste generelle lønstigning ligger pr . 1 . 
oktober 2022, hvor der ydes en generel lønstigning 
på 1,90 pct . 

Årlige lokallønsforhandlinger
Kommunen og de faglige organisationer har i sen-
sommeren 2021 afholdt lønpolitiske drøftelser, hvor 
bl .a . tidsfrister og rammer for lokale forhandlinger er 
drøftet . Fremadrettet afvikles årlige lokale lønfor-
handlinger med udmøntning pr . 1 . september hvert 
år . Forhandlingerne i efteråret 2021 er altovervejende 
afsluttet . 

VI HAR TILLID TIL HINANDEN

Der vil fortsat være fokus på lokale lønstrategier, der 
skal sikre sammenhæng mellem arbejdspladsens mål 
og opnåede resultater . 

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i den kom-
mende overenskomstperiode, hvor ledere og 
tillidsrepræsentanter sammen tager hånd om Lokal 
Løndannelse, som en fremadrettet proces . 

MED-SAMARBEJDET 
Hoved-MED har i 2022 bl .a . taget initiativ til synlig-
gørelse af TRIO-samarbejdet, som en vigtig kanal for 
den tillidsbaserede dialog og psykologiske tryghed på 
arbejdspladserne og i MED-samarbejdet .

TRIO-samarbejdet er det uformelle samarbejde 
mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljøre-
præsentant . 

TRIO’en fungerer som et uformelt sparringsforum, 
hvor aktuelle spørgsmål om hverdagens opgaveløs-
ning og andre forhold, der rører sig på arbejdsplad-
sen, løbende kan blive vendt .

Et godt TRIO-samarbejde kommer ikke af sig selv, 
men kræver en aktiv indsats og løbende dialog, og 
gevinsterne er indsatsen værd . Det er nemlig en 
forudsætning for at løse kerneopgaverne og samtid 
sikre et tillidsfuldt og trygt arbejdsmiljø, at vi lykkes 
med at bruge hinandens styrker og løbende løser 
udfordringer i det daglige arbejde i fællesskab .

Overenskomster og 
MED-samarbejde

Leder TR

AMR

TRIO



Hoved-MED har i 2021/22 også været optaget af 
arbejdet med de 4 nye strategier under Personale-
politikken . Strategierne er blevet til efter en god og 
involverende proces med inddragelse af relevante 
fagpersoner i organisationen .

De underliggende værktøjer og retningslinjer under 
de 4 personalepolitiske strategier bliver løbende 
ajourført og tilpasset i dialog med arbejdsgruppen 
nedsat under Hoved-MED .

Læs mere om de nye strategier i afsnittet om Perso-
nalepolitikken .

Hoved-MED temasatte på møderne i december 
2021 og marts 2022 ’Forebyggelse og håndtering af 
stress’, som også fremadrettet er et vigtigt emne for 
MED-arbejdet . 

Retningslinjen for forebyggelse og håndtering af 
stress er på baggrund af drøftelser i Hoved-MED ble-
vet revideret, og på Arbejdsmiljødagen i september 
2022 bliver der sat særligt fokus på temaet ’Psykisk 
arbejdsmiljø og stress’ . 

Et andet initiativ, der udspringer af drøftelserne i 
MED om forebyggelse og håndtering af stress, er 
webinaret ’Stress af med TV-lægen’ med læge Peter 
Geisling, som blev udbudt til alle ansatte i Esbjerg 
Kommune i maj 2022 .
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Tillidsbaseret ledelse – Retning og 
rammer
Ledelsesgrundlaget og tillidsbaseret ledelse lever 
stadig og der blev produceret en kort og informativ 
e-læringsfilm om kommunens fokus på og arbejde 
med Tillidsbaseret ledelse . Filmen ligger på EKNet, 
hvor den understøttes med diverse arbejdsspørgsmål 
til ledergruppen og den enkelte leders egen-refleksi-
on og udvikling . 

I 2021 blev der fra Ledelsesgrundlaget fokuseret 
særligt på ’Retning og rammer’ . Det er dels sket 
gennem revision af kommunens PLUS materialer, der 
er som skabt til at sikre klare rammer og retning for 
både personalegruppen og sammen med hver enkelt 
medarbejder . Materialerne er blevet opdateret ift . 
både personalepolitikken og ledelsesgrundlaget, så vi 
sikrer den røde tråd i ledelsesarbejdet . Derudover har 
vi igen haft glæde af Christian Nyvang Quick på et 
webinar om Visionsledelse, der netop handlede om 
at sætte retning på en meningsfuld og konkret måde 
for medarbejderne .  

 

Lyst til Ledelse
Lyst til ledelse er et lederafklaringsforløb med testtil-
bagemelding . 3½ dags undervisning, minipraktik og 
mulighed for coachsamtaler . Formålet er, at delta-
gerne får mere viden om ledelse og bliver afklaret 
i forhold til, om ledelse i Esbjerg Kommune kunne 
være noget for dem . Forløbet foregår i samarbejde 
med UC Syd . I august 2022 afvikles endnu et hold 
og der er stadig ledige pladser på holdet . 

Talentudviklingsforløb
I 2022-23 gennemfører Esbjerg Kommune igen et ta-
lentudviklingsforløb for 24 medarbejdere på vej mod 
ledelse i samarbejde med et eksternt konsulenthus . 
Talentudviklingsforløbet er målrettet medarbejdere, 
der er afklaret i forhold til at ville ledelse, har evner 
og lysten til at varetage et fremtidigt lederjob og har 
de kompetencer, som organisationen fremadrettet 
har brug for . 

Vi har denne gang koblet talentforløbet sammen 
med 1 . modul i Diplom i offentlig ledelse og det fore-
går i samarbejde med Komponent . Herved kommer 
ledelsestalenterne i gang med en formel ECTS-point-
givende lederuddannelse og står bedre rustet efter 
forløbet, til første lederjob eller til fortsættelse af sin 
lederuddannelse . VI understøtter forløbet med en 
række organisatoriske tiltag som netværksgrupper, 
mentorsamtaler, personprofiler mv . Forløbet indled-
tes med Kick-off arrangement den 24 . maj og starter 
for alvor op i august 2022 . 

Ledelse

RETNING  
& RAMMER

RELATIONER PERSONLIGT 
LEDERSKAB
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Det store ledermøde
Det årlige Store ledermøde havde trange kår i 2021 
pga . COVID-19, der igen umuliggjorde et fysisk 
arrangement og det endte med at blive flyttet til 
den 22 . juni 2022 . Planlægningen pågår i skrivende 
stund og det bliver dejligt igen at kunne samle hele 
Esbjerg kommunes lederkreds, der omfatter ca . 430 
ledere på alle ledelsesniveauer til en lærerig dag .  
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 ”Jeg kan varmt anbefale den interne kursus-
dag om arbejdsmiljø og ledelse, jeg er nyvalgt 
AML og kurset giver udover konkret viden 
også en stor indsigt i, hvor der kan hentes 
uddybende viden når og hvis behovet melder 
sig. Det var, udover de dygtige, engagerede og 
velforberedte undervisere der kørte kurset, 
også berigende at have et frirum sammen med 
ligesindede, hvor der var tid og rum til at drøfte 
praksis og videndele både praktiske foranstalt-
ninger og nye ideer. 

Samlet set en dag med ilt til egen praksis og 
god inspiration til at videreudvikle arbejdsmil-
jøet i samarbejde med og til glæde for alle. Vi 
er hinandens arbejdsmiljø.” 
LISBETH BILSTRUP BEYER – PÆDAGOGISK LEDER OG 
AML

Plus det faste udbud af lederuddannelser
Udover ledertalentforløbet udbydes hvert halve år 
grundmodulerne i Diplom i ledelse samt en række af-
vekslende valgfag . Da vi naturligvis har mange ledere 
på uddannelse i Esbjerg, så samarbejder vi også med 
UC SYD om at løfte udbyttet af uddannelserne, ved 
hjælp af en ny understøttende læringsaftale der skal 
sikre en tæt sammenhæng til deltagerens arbejds-
plads i løbende dialog med egen leder . Den kommer 
i anvendelse fra efteråret .

Rekruttering og onboarding af nye 
ledere 
Der er ansat omkring 40 ledere i løbet af 2021, både 
gamle og nye i rollen . I forbindelse med rekrutterin-
gen af de nye ledere har Politik & Personale bistået 
med personlighedstest i forbindelse med 17 rekrut-
teringsforløb, med anvendelse af enten Garudas eller 
PeopleTools personprofil . Der gennemføres også test 
lokalt i direktørområderne, så tallet er ikke dækken-
de for EK som helhed . 

Vi har stort fokus på at onboarde nye ledere, så de 
hurtigt bliver introduceret til de vigtigste aspekter 
af ledelsesansvaret ved Esbjerg Kommune . Pga . 
COVIV-19 blev det ikke gennemført i efteråret 2021 
men er blevet afviklet i foråret 2022 med deltagelse 
af 40 nye ledere .

Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i fokus
Der blev afholdt et spændende temamøde i septem-
ber måned 2021 med Professor Signe Pihl-Thingvad, 
der via Syddansk Universitet bedriver forskning i bl .a . 
ledelse og psykisk arbejdsmiljø i Esbjerg Kommune . 
I oplægget ’Ledelse af relationer, medarbejdertrivsel 
og stress’ kunne hun blandt andet fortælle om en 
dokumenteret tydelig sammenhæng mellem lede-
rens stress og et fald i medarbejdernes trivsel i det 
følgende år .  

Vi sætter i 2022 ekstra fokus på sammenhænge-
ne mellem psykisk arbejdsmiljø og ledelse . Det har 
resulteret i en hel dag med lederens rolle, opgaver og 
ansvar i arbejdsmiljøarbejdet, det psykiske arbejds-
miljø i ledelsesgrundlaget og et blik på lederens eget 
arbejdsmiljø . Det er foreløbigt blevet til et åbent hold 
for alle interesserede ledere og et lukket hold for de 

nye ledere . Kurset for det åbne hold blev afviklet i 
marts med gode tilbagemeldinger:

Der var også tilkendegivelser på at lederens eget psy-
kiske arbejdsmiljø, er et område som vi sagtens kan 
fokusere endnu mere på . Det gør vi gerne, bl .a . med 
en lokal og målrettet proces i jeres egen ledergruppe, 
hvor vi sammen kan sætte fokus på dilemmaerne, 
konkrete værktøjer og på at finde fælles løsninger, 
der virker for jer . Vi tager også interessen for emnet 
med i vores planlægning af efterårets lederkurser, så 
hold øje med kursuskataloget for efteråret . 

Ad hoc processer
Udover de planlagte kurser er der også løbende in-
dividuel og teambaseret ledercoaching og forskellige 
ad hoc processer for ledergrupper . Eksempelvis team-
udvikling for et pædagogisk lederteam på Vitaskolen 
eller Ledelsesgrundlaget i praksis med inspirationsop-
læg om implementering af tillidsbaseret ledelse for 
ledergruppen i Teknik og miljø . 

Professor Signe Pihl-Thingvad, der via Syddansk Universitet
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Arbejdsmiljø, trivsel og 
sundhed

Vi har igen i 2021 haft et specielt år, hvor COVID-19 
har sat sit præg på arbejdspladsen . Vi har stadig 
været præget af restriktioner og hygiejne tiltag, men 
vi har også haft en mere normal hverdag end i 2020 . 
Håbet fremadrettet er, at der kommer ro i organi-
sationen, så medarbejderne kan fokusere på deres 
kerneopgave og ikke omkringliggende faktorer . 

I 2021 blev der ligeledes påbegyndt en proces 
med revidering af strategier og retningslinjer, som 
fremadrettet skal ligge under strategi for et sundt og 
tillidsfuldt arbejdsmiljø . 

Dette arbejde fortsættes i 2022, hvor kommende 
retningslinjer/strategier bliver revideret og sendt til 
godkendelse i Direktion og Hoved-MED . De tre første 
retningslinjer, som kommer i løbet af 2022 er 

• Retningslinje for forebyggelse og håndtering af  
 stress 

• Retningslinje for forebyggelse og håndtering af  
 vold 

• Retningslinje for forebyggelse og håndtering af  
 krænkende handlinger 

Det er i den henseende vigtigt, at alle medarbejdere 
i Esbjerg Kommune kender disse retningslinjer og 
kan forholde sig til dem . Retningslinjerne har stor 
betydning for arbejdsmiljøet og hvordan vi passer på 
hinanden .

2021 blev trods alt mere normal og derfor blev ar-
bejdsmiljødagen gennemført, hvor arbejdsmiljøprisen 
blev overrakt foran 300 arbejdsmiljørepræsentanter 
og ledere . Dette vil også ske fremadrettet . 

Arbejdsmiljøprisen 2020 gik til Sygeplejen Team Øst 
fra Fritid, Sundhed og Omsorg . Sygeplejen Team Øst 
vandt Arbejdsmiljøprisen for deres store indsats mod 
en tillidsbaseret kultur . Det medførte bl .a . færre ar-
bejdsulykker, mere overskud og øget kvalitet i deres 
kerneopgave . 

Arbejdsulykker 
Der har i 2021 været en stor stigning i antallet af 
arbejdsulykker, som blandt andet skyldes COVID-19 . 
Dette gælder både for arbejdsulykker med fravær 
udover tilskadekomstdagen og alvorlige arbejdsulyk-
ker . Udover COVID-19 er der stadig mange, som 
kommer til skade ved fald og uhensigtsmæssige vrid/
bevægelser . Det er derfor et løbende fokuspunkt for 
arbejdsmiljøorganisationen, at det skal være sundt 
og sikkert at gå på arbejde for alle medarbejdere . 
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Tabel 2

ALLE ULYKKER MED FRAVÆR I PERIODEN FRA 2018 INKL. MÅLTAL FOR 2021

2018 2019 2020 2021 MÅLTAL 2021

BORGER & ARBEJDSMARKED 44 56 60 81 55

BØRN & KULTUR 110 101 108 188 90

FRITID SUNDHED & OMSORG 94 116 109 189 75

POLITIK & PERSONALE 0 1 1 0 0

TEKNIK & MILJØ 11 12 5 4 0

 IALT 259 286 283 462 220
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Tabel 3

ULYKKER MED 21 DAGES FRAVÆR ELLER DEROVER

ALVORLIGE ULYKKER 2020 2021

BORGER & ARBEJDSMARKED 6 6

BØRN & KULTUR 6 18

FRITID SUNDHED & OMSORG 9 19

POLITIK & PERSONALE 0 0

TEKNIK & MILJØ 1 0

TOTAL 22 43

Tabel 4

HYPPIGSTE SKADESTYPER FOR ARBEJDSULYKKER I 2019 OG 2020

HYPPIGSTE ÅRSAGER ANTAL ARBEJDSULYKKER 
2020

ANTAL ARBEJDSULYKKER 
SENESTE 12 MÅNEDER

COVID-19 38 118

FALD – I NIVEAU, TIL LAVERE NIVEAU SAMT  
AFVÆRGE AF EGET FALD

53 49

UHENSIGTSMÆSSIGT VRID/ UHENSIGTSMÆSSIGT 
FALD

51 46

FYSISK VOLD 44 26

SAMMENSTØD 23 26



Grænseoverskridende hændelser
Gennem de seneste par år har der eksisteret en regi-
streringspraksis om grænseoverskridende hændelser . 
Den generelle tendens viser, at indberetningerne 
stiger hvert år . Stigningen fra 2020 til 2021 kan skyl-
des den øgede fokus på grænsende overskridende 
hændelser samt at registreringen foregår elektronisk 
fremfor på papir, som tidligere var tilfældet . Men 
ikke desto mindre viser indberetningerne at flere 
og flere udsættes for grænseoverskridende hæn-
delser i hverdagen og dette må ikke være et vilkår i 
arbejdet . Det er vigtigt, at alle grænseoverskridende 
hændelser indberettes, samt hvilke grænseoverskri-
dende hændelser medarbejderne er udsat for, for at 
arbejdsmiljøorganisationen kan forebygge på bedst 
mulig måde fremadrettet . 

 

 

med Arbejdstilsynet, betyder det, at de ikke fører 
yderligere tilsyn, mens aftalen gælder . Til gengæld 
skal arbejdspladsen forbedre arbejdsmiljøet ved at 
løse det problem, der er mistanke om . Undervejs vil 
arbejdstilsynet give råd og vejledning til arbejdsplad-
sen for at løse problemstillingen . 

I 2021 indgik Esbjerg Kommune i 8 aftaleforløb og 
fik 6 gule smileys ud af i alt 96 tilsynsbesøg . 

Gul Rød AftaleforløbGrøn

2021
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Hvad sker der i 2022 for arbejdsmiljø-
organisationen?
For at bryde strategien for et sundt og tillidsfuldt 
arbejdsmiljø ned i mindre dele, har strategigruppen 
planlagt tre områder, som der særskilt kommer fokus 
på i 2022 . Disse tre er

• Egen sikkerhed først

• Analyse af arbejdsulykker

• Arbejdsbetinget stress

Arbejdstilsynets indsatser og reaktioner 
Arbejdstilsynet arbejder løbende med at forbedre 
deres indsatser og laver løbende initiativer til nye 
kampagner og særlige tilsynsindsatser bl .a . i folke-
skolen . 

I 2021 blev også året, hvor aftaleforløb blev intro-
duceret som et værktøj for Arbejdstilsynet . Arbejds-
tilsynet tilbyder et aftaleforløb, hvis de har mistanke 
om, at der er et komplekst arbejdsmiljøproblem på 
arbejdspladsen . Hvis arbejdspladsen indgår en aftale 

GRÆNSEOVERSKRIDENDE HÆNDELSER
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Under disse tre kategorier udføres en del underpunk-
ter, som skal være med til at understøtte det fremad-
rettede fokus på en sund og sikker arbejdsplads . 

Arbejdsmiljødagen 2022 vil tage udgangspunkt i det 
psykiske arbejdsmiljø, hvor der blandt andet vil blive 
fokuseret på stress og bekendtgørelsen for psykisk 
arbejdsmiljø . Dagen bliver afholdt d . 20 . september 
og vil være en dag med anerkendelse, faglig input 
og ikke mindst en energiindsprøjtning at gå hjem på 
til arbejdsmiljøorganisationen . 

Trivselsmåling 2023 
Allerede nu begynder arbejdet med trivselsmålingen 
2023 at tage form, og der vil i løbet af 2022 og 
2023 komme mere information omkring undersøgel-
sen . Vi håber på at skabe rammerne for en under-
søgelse, som giver indblik i, hvordan medarbejderne 
har det i organisationen og ud fra denne, kan lave 
tiltag, som kan understøtte kommunens samlede 
arbejdsmiljø . 

Fokus fra direktørområderne 
I Fritid, Sundhed & Omsorg har de sat fokus på om-
rådet ”Egen sikkerhed i deres kerneopgave” . 

Medarbejdernes kerneopgave i Fritid, Sundhed og 
Omsorg omhandler i høj grad borgerne og ofte 
sætter medarbejderne borgernes behov først, før de 
overvejer deres eget arbejdsmiljø . Fritid, Sundhed & 
Omsorg ønsker at fremme en holdning og bevidst-
hed om, at vi tænker på egen sikkerhed først, og 
at vi handler efter mantraet: ”Egen sikkerhed før 
opgaven udføres” .
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Kampagnematerialet hjælper med til at sætte fokus 
på egen sikkerhed og bruges aktivt på personalemø-
der, introduktion og instruktion af nye medarbejdere 
og fokus er på at italesætte egen sikkerhed først, så 
det bliver virkelighed . 

Teknik & Miljø har igennem 2021 sat fokus på moti-
on på arbejdspladsen, som en del af et forsøg, som 
udsprang af en forskningsundersøgelse ved Esbjerg 
Lufthavn . Denne undersøgelse viste gode resultater 
for deres sundhed, kollegaskab og effektivitet på ar-
bejdspladsen på arbejdspladsen . Da COVID-19 ramte 
blev der skabt nye rammer for hvordan motionen 
blev gennemført herunder Teams og større afstand 
mellem deltagerne, når arbejdet ikke kunne udføres 
hjemmefra . 

Der har ligeledes været fokus på at træne i de ram-
mer medarbejderne er i, så entreprenørerne fx træ-
ner i skoven, administrative medarbejdere træner på 
kontorerne, men fælles for alle er, at der på møder 
opfodres til mødemotion . 

Som en del af formålet vil der i 2022 gennemføres 
en Duatlon, med fokus på fællesskab og motion på 
tværs i organisation . 

Borger & Arbejdsmarked har i løbet af 2021 foku-
seret på den gode forandringsproces og det psykisk 
arbejdsmiljø . Der har været mange organisatoriske 
forandringer og for at medarbejderne også trives 
i dette skifte, har der været fokus på hvordan den 
gode proces kunne være . Dette har resulteret i nogle 
generelle anbefalinger og tilhørende dialogspørgs-
mål, som kunne bruges før, under og efter proces-
sen . 

Trivsel

Helhedssyn

Engagement

Service

Ordentlighed

Udvikling
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Kunne efterfølgende fastholde vægttabet
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3-meter reglen blev også indført med inspiration 
fra Tivoli . Den omhandler, at alle medarbejdere er 
ansvarlige for de 3 meter der er omkring den . Det 
betyder bl .a .

• Hvad jeg går forbi, accepterer jeg

• Jeg vil ikke have, at nogen kommer til skade

• Andres arbejdsmiljø er også mit ansvar

Det betyder, at medarbejderne skal tage ansvar for 
de risikoer, der er inden for 3 meter . Det skal gøre 
medarbejderne bevidste om at tage et ansvar for 
sikkerheden, sundheden, trivslen og ikke mindst 
kvaliteten i arbejdet . 

Børn & Kultur har i løbet af 2021 fokuseret på 
grænseoverskridende hændelser og udbredelsen af 
metoder til at arbejde forebyggende . Hele organisa-
tionen arbejder nu med at registrere grænseoverskri-
dende hændelser elektronisk . Derudover er der lagt 
fokus på, hvordan registreringerne kan bruges i det 
forebyggende arbejde, så hændelserne ikke fortsæt-
ter og fremadrettet skaber større risiko for medarbej-
dernes sikkerhed og sundhed .

Fokus på sundhed
Vi har et fælles ansvar for at sikre trivsel og under-
støtte en kultur på arbejdspladserne, hvor der er 
’rum’ til at træffe sunde valg i hverdagen . Og der er 
i kølvandet på Corona-pandemien kommet endnu 
mere fokus på gevinsterne ved at leve sundt og 
opbygge et stærkt immunforsvar . 

I efteråret 2022 kan ansatte i Esbjerg Kommune bl .a . 
se frem til at hente inspiration til den sunde livsstil 
med webinaret ”Kronisk sund - stå stærkt i stormen” 
med læge Pia Norup som bl .a . er kendt for flere bø-
ger om kost og sundhed samt Tv-programmet ”Kan 
man spise sig rask” eller ”Fede forhold” .

Og der er også mulighed for til efteråret 2022 at 
deltage på et nyt forløb i Naturterapi, der bliver gen-
nemført første gang i maj-juni 2022 .

Livsstilsforløbet ”Sund krop – Livsstilsændring på 10 
uger” har været sat på pause under Corona-pan-
demien, men blev gennemført i efteråret 2021 og 
forventes udbudt igen til efteråret 2022 tillige med et 
opfølgningsforløb ”Krop i balance” .

Ultimo 2021 blev ”Sund krop” evalueret ved en 
udvidet spørgeskemaanalyse blandt de ansatte, der 
har gennemført forløbet fra i 2017-2021 .

Det fremgår af evalueringen, at 75% af de 61 kur-
sister, som besvarede spørgeskemaet, gennemførte 
forløbet . Det primære formål for deltagerne var at 
opnå vægttab, men der var også en generel positiv 
oplevelse af at få mere energi, motionere mere og 
bedring i helbredsmæssige udfordringer efter gen-
nemførelse af forløbet .

Figur 3

EFFEKT AF ”LIVSSTILSÆNDRING PÅ 10 UGER
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Sygefravær
Hvert år beslutter Direktionen processen for indhen-
telse af måltal for det samlede sygefravær i Esbjerg 
Kommune . I 2021 ændrede Direktionen kriterierne 
for måltallet, til kun at gælde for det korte syge-
fravær for 1 – 14 sygefraværsdage . Hvert direktør-
område fastsætter selv måltallet for deres område 
og følger op på indsatser . Måltallet for det korte 
sygefravær 1 – 14 sygefraværsdage blev for 2021 sat 
til ikke at overstige 5,4 sygefraværsdage . Resultatet 
blev 6,5 sygefraværsdage . En del af sygefraværet 
skyldes COVID-19 for de enkelte direktørområder . 

Måltallet for 2022 er sat til 5,6 sygefraværsdage .

Kilde: Silkeborg Data

Figur 4

GENNEMSNITLIGE SYGEFRAVÆRSDAGE 

INITIATIVER FOR 2022 
I forbindelse med den nye personalepolitik og revi-
dering af strategier og retningslinjer, vil strategien 
for sygefravær blive revurderet i 2022 . Der fokuseres 
stadig på de to nuværende strategier hhv . individuel 
og organisatorisk, men strategien vil blive revideret 
så den er tidssvarende med initiativer og nyeste 
lovgivning . 

Borger & Arbejdsmarked har igangsat en proces med 
sygefraværet, hvor der tages udgangspunkt i Cabi’s 
screeningværktøj ’Huset’ samt hvordan de enkelte 
områder arbejder med sygefravær . Efterfølgende vil 
Borger og Arbejdsmarked foretage en opsamling af 
indsatsen samt vurdere eventuelle behov for yderlige-
re . 

Sygetilstedeværelse
I 2021 blev der gennemført en undersøgelse af sy-
gefraværsårsager i Esbjerg Kommune, hvor begrebet 
sygetilstedeværelse blev undersøgt . Undersøgelsen 
viste, at 46% af alle medarbejdere havde minimum 
én periode gået syg på arbejde og at 42% fortsat vil 
tage syg på arbejde . 

Når medarbejderne blev spurgt hvorfor, blev to fak-
torer nævnt som hovedårsager hhv . ekstra arbejde 
og hensynet til kollegaer . Disse to faktorer taler ind 
i retningslinjen om forebyggelse og håndtering af 
stress, hvor arbejdspladsen skal være opmærksom på 
hvilke faktorer, som kan udsætte medarbejderne for 
alvorlig langvarig stress . 

Langtidsfriske
Esbjerg kommune ønsker at flytte fokus fra syge-
meldte til langtidsfriske (Personer, som i løbet af året 
ikke har haft mere end 3 sygefraværsdage) . I 2021 
var 45% af alle ansatte langtidsfriske og 23% af alle 
medarbejdere ved Esbjerg Kommune, havde intet sy-
gefravær i 2021 . Dette er et fald på 5 procentpoint i 
forhold til 2020, hvor procenten lå på 28% . Antallet 
af langtidsfriske varierer på tværs af direktørområder 
og svinger fra 40%, som det laveste, til 69%, som 
det højeste . 
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Kilde: Silkeborg Data

Figur 5

ANDELEN AF MEDARBEJDERE I ESBJERG KOMMUNE, 
SOM HHV. ER LANGTIDSFRISKE (MINDRE END 3 SYGE-
FRAVÆRSDAGE) OG SYGEFRAVÆRENDE (MERE END 3 
SYGEFRAVÆRSDAGE)
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Sygefravær for fleksjobbere
Fleksjobbernes sygefravær indgår som en del af det 
samlede sygefravær i Esbjerg Kommune . I 2021 var 
det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr . ansat 
i fleksjob på 22,4 dage . Dette er et fald på 1,7 dage 
sammenlignet med 2020, hvor sygefraværet i gen-
nemsnit var 24,1 dage . Fleksjobbernes andel, af det 
samlede sygefravær, udgjorde i 2021 5% af samtlige 
kalenderdage, hvor der var registreret sygefravær . Var 
fleksjobberne ikke en del af sygefraværsstatistikken, 
ville det gennemsnitlige sygefravær pr . medarbejder 
gå fra 16,7 sygefraværsdage til 16,5 sygefraværsda-
ge i 2021 .
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VI RESPEKTERER HINANDEN

ETNISK LIGESTILLING
Ifølge en aftale mellem regeringen, Kommunerne 
Landsforening og de faglige hovedorganisationer 
skal de enkelte kommuner hvert år opgøre medar-
bejderandelen af etniske minoriteter . Det drejer sig 
om etniske minoriteter fra ikke vestlige lande, som er 
indvandret til Danmark, eller deres efterkommere, og 
som herefter er benævnt indvandrere/efterkommere .

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Kommunen skal både gøre regnskab for den sam-
lede andel af medarbejderne, der er indvandrere/
efterkommere, og desuden skal der opgøres på fem 
hovedområder . De fem hovedområder er:

• Administrativt område

• Børn & Unge området

• Teknisk område samt Service

• Undervisningsområdet

• Ældre, Sundhed & Handicap

Figur 6

UDVIKLING I ANDEL ANSATTE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, 2011-2020

Tabel 5

MÅL OG RESULTATER FOR 2020

OMRÅDE: MÅLTAL 
FOR 2020

RESULTAT 
2020

FORSKEL

ALLE ANSATTE 5,30% 5,64% 0,34%

ADMINISTRATION 3,09% 3,21% 0,12%

BØRN & UNGE 3,19% 3,08% -0,11%

TEKNIK & SERVICE 15,16% 16,41% 1,25%

UNDERVISNING 2,16% 2,09% -0,07%

SOSU 8,44% 7,85% -0,59%

Den samlede andel af indvandrere/ 
efterkommere
Når det gælder den samlede andel af medarbejder-
ne, der er indvandrere/efterkommere, så fastsættes 
der et måltal på baggrund af udviklingen på området 
i Region Syddanmark, som sammenholdes med 
opgørelsen for det indeværende år .

Som det ses af figuren ovenfor, er der for 2020 
en lille overopfyldelse når der ses på måltallet og 
resultatet for andelen af indvandrere/efterkommere i 
kommunens personalestab .
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Tabel 6

TOP 10 INDVANDRERLANDE TIL ESBJERG 
KOMMUNE (VESTLIGE LANDE), 2020

TYSKLAND 55

POLEN 53

NEDERLANDENE 23

NORGE 22

RUMÆNIEN 18

STORBRITANNIEN 11

ISLAND 10

SVERIGE 10

LITAUEN 9

UNGARN 7

Tabel 7

TOP 10 INDVANDRERLANDE TIL ESBJERG 
KOMMUNE (IKKE VESTLIGE LANDE), 2020

TYRKIET 83

BOSNIEN-HERCEGOVINA 80

SOMALIA 40

THAILAND 40

LIBANON 36

MYANMAR 36

VIETNAM 35

IRAK 33

FILIPPINERNE 30

SRI LANKA 19

Generelt skyldes tilgangen af indvandrere/efterkom-
mere fra vestlige og ikke-vestlige lande til Esbjerg 
Kommune bl .a . udviklingen i de lokale erhvervsmæs-
sige anliggender og ændringerne i de internationale 
politiske forhold .

De fem hovedområder
Når det gælder de fem hovedområder, så bliver 
måltallet dannet ud fra udviklingen på landsplan . Når 
fastsættelsen af måltal ikke er parallel til metoden 
ved den samlede andel, skyldes det nogle begræns-
ninger i de tilgængelige datakilder .

Ifølge tabellen herover kan det ses, at resultatet for 
Teknik & Service er godt et procentpoint over mål-
tallet, og på de øvrige fire hovedområder er der kun 
marginale afvigelser .

Hvor kommer de vestlige og ikke-vest- 
lige indvandrere/efterkommere fra?
Det er naturligvis interessant at undersøge hvilke kon-
krete lande, de vestlige og ikke-vestlige indvandrere/
efterkommere ansatte ved kommunens personalestab 
stammer fra, hvilket kan ses i tabellen nedenfor .

LIGESTILLING
Esbjerg Kommune er en arbejdsplads, hvor alle 
ansatte har lige muligheder uanset køn, alder, han-
dicap, faglig baggrund, etnisk oprindelse, religion, 
seksuel orientering og politisk anskuelse .

Der er særligt fokus på at sikre ligeret, ligeværd og 
lige muligheder i forbindelse med:

• Rekruttering og fastholdelse

• Kompetence- og talentudvikling

Personalesammensætningen i Esbjerg Kommune 
kan også følges i forhold til aldersfordeling, kønsfor-
deling, ansættelsesvilkår og etnicitet i det statistiske 
materiale i afsnittet Ansatte i tal i Personalefokus 
2021 .

Ligestilling er et spørgsmål om kultur, traditioner og 
holdninger . Det er derfor vigtigt at være bevidst om 
dette i dagligdagen, når elementer i personalepolitik-
ken tages i brug . På arbejdspladsen handler det bl .a .

om at udnytte de forskellige ressourcer og bruge den 
dynamik, som forskellighederne skaber, f .eks . ved at 
sikre, at medlemmerne af udvalg og arbejdsgrupper i 
muligt omfang er sammensat med ligelig fordeling

af begge køn og afspejler befolkningssammensæt-
ningen, herunder den aldersmæssige og etniske 
sammensætning .
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Status og opfølgning på ligestillingsom-
rådet
Der udarbejdes hvert tredje år en ligestillingsredegø-
relse og en minirapport med status på ligestillingsind-
satsen for Esbjerg Kommune .

Redegørelsen danner grundlag for det videre arbejde 
med den kønsmæssige ligestilling . Esbjerg Kommune 
fastsætter årligt måltal og udarbejder en redegørelse 
for den etniske ligestilling i den kommunale organi-
sation samlet set og på fem hovedområder . Redegø-
relsen indeholder en opfølgning på målene, nye mål 
for næste år og generelle indsatser for indfrielse af 
målsætningerne .

Det er et krav, at der skal indsendes en ligestillingsre-
degørelse til Miljø- og Fødevareministeriet . Den nu-
værende redegørelse dækker perioden 1 . november 
2017 til 31 . maj 2020, og der skal derfor udarbejdes 
en ny gældende for den næste treårige periode . 
Næste redegørelse dækker perioden 1 . juni 2020 – 
31 . maj 2023 og denne indberetning kommer fra 
ministeriet i 2023 .

DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED
I Esbjerg Kommune arbejder vi med ’Det Rummelige 
arbejdsmarked’ med afsæt i Lov om aktiv beskæf-
tigelsesindsats og Rammeaftalen om Det Sociale 
kapitel . 

Arbejdet med Det Rummelige Arbejdsmarked skal 
bidrage til at:

• At forebygge og fastholde ansatte med nedsat  
 erhvervs-/arbejdsevne . 

• At integrere nye medarbejdere, som ikke kan opnå  
 beskæftigelse på normale vilkår . 

Et centralt sigte i arbejdet med Det Rummelige 
Arbejdsmarkedet er at styrke muligheden for fast-
holdelse og tilknytning til arbejdsmarkedet . Medar-
bejdere ansat på særlige vilkår skal opleves som en 
styrke for arbejdspladsen, og derfor har vi særligt 
fokus på at fremme en åben og tillidsbaseret dialog 
på de enkelte arbejdspladser, så der bliver en fælles 
forventningsafstemning om, hvordan og i hvilket 
omfang ansatte på særlige vilkår indgår i opgaveløs-
ningen .
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Figur 7

UDVIKLING I DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED 
2017-2021

Kilde Silkeborg Data

Alle ansatte opgjort i hoveder ekskl. timelønnede pr. 31/12 i alle 
årene

%

Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår sker i et 
konstruktivt samarbejde mellem Jobcentret, ledere, 
medarbejdere og tillidsrepræsentanter på den enkel-
te arbejdsplads .

I Esbjerg Kommune anvendes følgende ordninger 
inden for det rummelige arbejdsmarked: Fleksjob, 
ansættelse med løntilskud, skånejob, § 56-aftaler, 
virksomhedspraktik, seniorjob og nyttejob . Antallet 
af personer i de forskellige ordninger varierer hen 
over året, derfor kan der være store udsving årene 
imellem på opgørelsestidspunktet pr . 31 . december . 

Måltallet for det rummelige arbejdsmarked var for 
2021 sat til 7,5% .

På opgørelsestidspunktet den 31 . december udgjor-
de den faktiske andel 7,2% . Da antallet af personer i 
de forskellige ordninger varierer en del hen over året, 
og der derfor kan være store udsving årene imellem, 
anses måltallet som værende opfyldt .
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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 Silke-
borg Data, Kommunernes og Regionernes Lønda-
takontor (KRL) samt Esbjerg Kommunes analyse 
af årsager til sygefravær . Kilderne fremgår ved de 
enkelte figurer og tabeller .

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

ANTAL ANSATTE
Tabel A viser udviklingen i antallet af ansatte omreg-
net til fuldtidsstillinger . For hele Esbjerg Kommune 
har antallet af fuldtidsstillinger har været meget sta-

Tabel 8

UDVIKLINGEN I ANTAL FULDTIDSSTILLINGER 2018 - 2021

FULDTIDSANSATTE 2021 UDVIKLING I % 
2018 - 2019

UDVIKLING I % 
2019 - 2020

UDVIKLING I % 
2020 - 2021

BORGER & ARBEJDSMARKED 2.149 34,1%* -1,6% 2,4%

BØRN & KULTUR 3.099 -14,7%* 1,2% 0,9%

FRITID SUNDHED & OMSORG 2.494 1,2% -1,1% -0,8%

POLITIK & PERSONALE 161 0,4% -3,4% 1,3%

TEKNIK & MILJØ 422 -1,0% -1,0% 2,9%

SUM 8.325 0,5% -0,4% 0,9%

Kilde: Silkeborg Data  *: Skyldes organisatoriske ændringer i B&A og B&K.

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

ANSATTE I TAL

bilt fra 2019 til 2021 . Fra 2019 til 2020 har det være 
et fald på 34 fuldtidsstillinger, og herefter en stigning 
på 72 fuldtidsstillinger fra 2020 - 2021 . Der har dog 
været store forskelle på udviklingen de enkelte direk-
tørområder imellem .

Ud fra tabel B er det muligt at aflæse udviklingen i 
antal ansatte fra 2018-2021 . I modsætning til tabel 
A, hvor der måles i fuldtidsstillinger, opgøres tallene 
i tabel B i antal personer (hoveder), som er ansatte i 
kommunen . 

Når de to tabeller sammenholdes, er det interessan-
te, at udviklingen stort set følger hinanden . Bemærk 
at pga . organisationsændringer pr . 1 . januar 2019, 
hvor blandt andet Familie & Forebyggelse flyttede fra 
Børn & Kultur til Borger & Arbejdsmarked, har bety-
det store ændringer i udviklingen i Borger & Arbejds-
marked og Børn & Kultur fra 2018 til 2019 .
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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 . 31/12-2021 var 51% af alle 
ansatte på deltid .

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn  

pr. 31. december 2021
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Figur 8
FORDELING AF ANSATTE PÅ DELTID OG FULD TID 
EFTER TIMETAL

Figur 9
FORDELING AF ANSATTE PÅ DELTID OG FULD TID

Deltidsansatte Ansatte på fuld tid
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Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn pr. 31. december 2021

Tabel 9

UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE 2018 - 2021

ANSATTE 2021 UDVIKLING I % 
2018 - 2019

UDVIKLING I % 
2019 - 2020

UDVIKLING I % 
2020 - 2021

BORGER & ARBEJDSMARKED 2.338 34,6%* -1,1% 2,2%

BØRN & KULTUR 3.443 -14,4%* 1,6% 1,8%

FRITID SUNDHED & OMSORG 3.060 1,2% -0,8% -0,6%

POLITIK & PERSONALE 171 0,3% -3,3% 1,7%

TEKNIK & MILJØ 430 -0,6% -1,3% 2,4%

SUM 9.442 0,8% -0,1% 1,1%

Kilde: Silkeborg Data *: Skyldes organisatoriske ændringer i B&A og B&K.

Alle ansatte inkl. timelønnede opgjort i personer. Dog er timelønnede omregnet til fuldtidsansatte. Overenskomstansatte, tjenestemænd 
og ansatte i fleksjob (ekskl. elever og ekstraordinært ansatte).
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KØN
Esbjerg Kommune ligger lidt over gennemsnittet for 
hele landet, når det drejer sig om kønsfordelingen 
blandt de ansatte, idet Esbjerg Kommune har lidt 
flere kvinder (80%) end mænd (20%) mål i forhold 
til den samlede kønsfordeling for ansatte i alle kom-
muner og regioner i Danmark .

ALDER
Figur E viser aldersfordelingen blandt ansatte i Es-
bjerg Kommune . Ud fra figuren kan det bemærkes, 
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 rekrut-
tere mange nye medarbejdere, og det er i dette lys, 
at kommunens nye tiltag inden for rekruttering og 
introduktion skal ses .
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KØNSFORDELING I DECEMBER 2021

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn.
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ALDERSFORDELING I 2020

Figur 12

KØNS- OG ALDERSFORDELING I 2021

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn
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Figur H viser kønssammensætningen på de 15 største overenskomstgrupper i 2021 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 13

KØNSSAMMENSÆTNINGEN PÅ DE 15 STØRSTE OVERENSKOMSTER I 2021

Sy
ge

- o
g 

su
nd

he
ds

pl
eje

rsk
er

Da
gp

lej
er

e
So

cia
l- 

og
 su

nd
he

ds
pe

rso
na

le
Hu

sa
ss

ist
en

te
r

So
cia

lrå
dg

./s
oc

ial
fo

rm
id

ler
e

Er
go

te
ra

pe
ut

er
/fy

sio
te

ra
pe

ut
er

Re
ng

ør
in

gs
as

sis
te

nt
er

Pæ
da

go
ge

r
Pæ

da
go

gm
ed

hj
æ

lp
er

e
Ad

m
in

ist
ra

tio
n 

og
 it

 m
v.

So
cia

lp
æ

da
go

ge
r

Læ
re

re
Ak

ad
em

ike
re

, K
L

Sp
ec

ial
ar

be
jd

er
e 

m
v.

Te
kn

isk
 S

er
vic

e

Kvinder           Mænd

0%

20%

40%

60%

80%

100%
99 98

94 94 92
89 86 84 83 81

75
72

64

22

10

6 8 11 14 16 17 19
25

28
36

78

90

1 2
6
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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. 24. marts 2022

Figur 14

ANTAL LEDERE FORDELT PÅ KØN OG ALDERSGRUPPER

LEDERE
Figur I viser antal ledere fordelt på køn og 
aldersgrupper . 36% af lederne er over 55 år 
og da de forventes at forlade 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 Kommu-
ne har igangsat et nyt program for lederta-
lentudvikling . Fordelingen mellem mænd og 
kvinder viser, at de kvindelige ledere udgør 
71% af alle ledere .   
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Tabel 10

GENEREL LØNUDVIKLING 2018 - 2021

GENNEMSNITSLØN 
NOVEMBER 2021

STIGNING I % FRA 
2018 – 2019

STIGNING I % FRA 
2019 - 2020

STIGNING I % FRA 
2020 - 2021

ESBJERG 38.647 1,5% 2,8% 1,4%

KØBENHAVN 41.706 2,2% 2,3% 2,4%

ODENSE 39.210 1,9% 1,9% 1,9%

RANDERS 38.429 1,6% 2,8% 1,9%

ÅRHUS 40.023 1,9% 1,7% 2,2%

AALBORG 39.165 1,7% 3,1% 1,6%

HELE LANDET 39.815 1,8% 2,6% 2,0%

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

GENEREL LØNUDVIKLING
I tabel J ses lønudviklingen i Esbjerg Kommune for 
perioden november 2018 – november 2021 sam-
menlignet med kommunerne i 6-by samarbejdet . Af 
tabellen fremgår det, at den gennemsnitlige må-
nedsløn i Esbjerg Kommune er steget med 1,4 % fra 
2020 til 2021 . 

Lønstigningen hører til den laveste i 6-by samarbej-
det og er også under landsgennemsnittet . Det er dog 
vigtigt at pointere, at Esbjerg Kommunes lønstigning 
i det foregående år har været blandet de højeste i 
6-byerne og også over landsgennemsnittet . Gen-
nemsnitslønnen i tabellen viser lønnen i november 

det ene år sammenlignet med gennemsnitslønnen 
året efter, udmøntning af engangstillæg i andre må-
neder i årets løb fremgår derfor ikke i tabellen .

Det er 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 . Stedtillæg er forskel i lønsatsen i lønskalaerne 
kommunerne imellem, for at sikrer udjævning af 
geografiske forskelle i leveomkostninger . Stedtillæg 
findes kun til og med løntrin 41 .   
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Tabel 11

UDVIKLINGEN I ANTAL ANSATTE I AFTALEBASEREDE JOBS PÅ SÆRLIGE VILKÅR 

JOBTYPE 2017 2018 2019 2020 2021

FLEKSJOB (GAMMEL OG NY ORDN.) 374 415 418 398 427

SKÅNEJOB 34 28 24 25 25

ANSATTE MED LØNTILSKUD 47 29 33 31 9

SENIORJOB + SERVICEJOB 73 66 59 29 10

VIRKSOMHEDSPRAKTIKANTER 200 200 200 200 200

NYTTEJOB 67 67 67 57 47

I ALT AFTALEBASEREDE JOBS 795 805 801 740 718

ANTAL ANSATTE (ANTAL HOVEDER) 9.593 9.735 9.779 9.828 10.026

AFTALEBASEREDE JOBS I % AF ALLE ANSATTE 8,3% 8,3% 8,2% 7,5% 7,2%

Kilde: Silkeborg Data 
Alle ansatte på månedsløn opgjort i hoveder pr. 31. december.

JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR
I tabel K ses udviklingen i antal ansatte i jobs på 
særlige vilkår . 

Ansatte i fleksjob udgør i Esbjerg Kommune den 
største andel af alle ansatte inden for det rummelige 
arbejdsmarked, og har de sidste 2 år udgjort over 
halvdelen . 

Der er ca . 400 virksomhedspraktikpladser i Esbjerg 
Kommune, hvor udfyldelsen heraf dog varierer en 
hel del hen over året . Tidligere opgørelser har vist, at 
der er ca . 1 .000 personer i virksomhedspraktik ved 
Esbjerg Kommune hvert år . Dette svarer til, at der i 
gennemsnit har været lige under 200 virksomheds-
praktikanter hver dag i løbet af året .

Det store fald i antallet af ansatte i løntilskud og se-
niorjobs skyldes hovedsageligt, at dagpengeperioden 
er forlænget som følge af COVID-19 . Dertil kommer, 
at COVID-19 til dels har reduceret antal af etablerede 
jobs med løntilskud . Vi forventer, at såvel antallet af 
ansatte i løntilskud og seniorjobs stiger igen i 2022, 
bl .a . i takt med udløb af forlænget dagpengeperi-
ode . Endelig kan faldet i ansatte i nyttejobs tillige 
skyldes, at det bliver sværere og sværere at finde 
arbejdspladser, som opfylder kriterierne for at have 
ansatte i nyttejob . 

Antallet af personer i det forskellige jobtyper varierer 
en del hen over året, derfor kan der være store 
udsving årene imellem på opgørelsestidspunktet pr . 
31 . december .
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Figur 15

UDVIKLING I ANTAL ELEVER PR. OVERENSKOMST 2018 - 2020

ELEVER
Tabel L viser udviklingen i antal elever pr . overenskomst for årene 2019-2021 omregnet til fuldtidsstillinger . Fra 
2019 til 2020 har der været en stigning på 56 elever, og fra 2020 til 2021 har været en stigning på 66 elever . Stig-
ningen i SOSU-elever skyldes øget (national) dimensionering pga . manglende uddannede SOSU-medarbejdere .

0

50

100

150

200

250

300

350

2019

2020

2021

Administration 
og IT mv., elever

EGU-elever

25 28 24

1
18

9 12 10 10 7 11 13

140
159

147

221

274

338

Ernærings-
assistent-/

hjælperelever

Pædagog-
studerende

Social- og 
sundhedspers., 

elever

Øvrige elever

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

Figur 16

UDVIKLINGEN I DET GENNEMSNITLIGE ANTAL SYGEFRAVÆRSDAGE PR. ANSAT

SYGEFRAVÆR 
Sygefraværet opgøres som det gennemsnitlige antal sygefraværsdage (kalenderdage) pr . ansat (hoveder) . Det 
samlede sygefravær har været stigende i hele perioden fra 14,2 sygefraværsdage pr . ansat i 2018 til 16,7 syge-
fraværsdage pr . ansat i 2021 . 
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Figur 17

SYGEFRAVÆRSDAGE PR. ANSAT FORDELT PÅ DE 10 STØRSTE OVERENSKOMSTGRUPPER

Antallet af ansatte i de 10 største overenskomstgrupper udgør ca . 73 % af samtlige ansatte ved Esbjerg Kom-
mune . Nedenstående graf viser det gennemsnitlige antal sygefraværsdage (kalenderdage) pr . ansat for de 10 
største overenskomstgrupper i 2021, sammenholdt med sygefraværet for hele Esbjerg Kommune .
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Kilde: Silkeborg Data 
Sygefravær er fravær på grund af almindeligt sygefravær, § 56-sygdom og arbejdsskade opgjort i personer og kalenderdage.
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Figur 18

UDVIKLING I DET GENNEMSNITLIGE ANTAL SYGEFRAVÆRSDAGE PR. ANSAT FOR DE 10 STØRSTE OVERENSKOMSTER

Nedenstående graf viser, at det specielt er inden for de fysisk belastede fag, der har været et stort sygefravær . 
For 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: Silkeborg Data 
Sygefravær er fravær på grund af almindeligt sygefravær, § 56-sygdom og arbejdsskade opgjort i personer og kalenderdage.

 

Opdeles det gennemsnitlige sygefravær pr . ansat på 
kortidssygefravær (sygefravær under 29 dage) og 
langtidssygefravær (sygefravær større end eller lig 
med 29 dage) for en længere periode (24 måneder) 
og opgjort som en løbende sum af 12 måneders 
sygefravær, så viser nedenstående graf, at langtids-
sygefraværet i perioden toppede i efteråret 2020 til 
igen af falde frem til primo 2021 . Hvorimod kort-
tidssygefraværet faldt frem til om med marts 2021, 
hvorefter det har haft en markant stigning . Både 
kort- og langtidssygefraværet er steget i slutningen 
af 2021 .
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Figur 20

SYGEFRAVÆRET PR. ANSAT FORDELT PÅ ALDER OG FRAVÆRSLÆNGDE

Kilde: Silkeborg Data 
Sygefravær er fravær på grund af almindeligt sygefravær, § 56-sygdom og arbejdsskade opgjort i personer og kalenderdage.

Figur U viser det gennemsnitlige antal sygefraværsdage (kalenderdage) pr . ansat fordelt på aldersintervaller 
og fraværslængde i 2021 . Fraværslængderne er defineret således, at fx sygdom onsdag til fredag vil være en 
periode på 3 dage, mens onsdag til tirsdag er en periode på 7 dage . Den samme medarbejder kan have flere 
sygefraværsperioder på 1-3 dage, og dermed vil det gennemsnitlige sygefravær pr . medarbejder for perioden 
1-3 dage være større end 3 sygefraværsdage . 

Figur 19

UDVIKLINGEN I SYGEFRAVÆRSDAGE PR. ANSAT FORDELT PÅ KORT- OG LANGTIDSSYGEFRAVÆR
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Kilde: Silkeborg Data 
Sygefravær er fravær 
på grund af almindeligt 
sygefravær, § 56-sygdom 
og arbejdsskade opgjort i 
personer og kalenderdage.
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ENHEDER ANTAL/ENHEDER

SIMKORT, DATAABONNEMENTER *=  
I ALT ANTAL MOBILABONNENTER

13.580 ABONNEMENTER HOS TDC
8.940 TALEABONNEMENTER
4.640 BREDBÅNDS- OG DATA ABONNEMENTER

MOBILE ENHEDER (FEB 2022) * IPAD: 2.789
TELEFONER (ALM.): 4.750
SMARTPHONE: 3.767
HOVEDTAL: 11.308

PC´ER, ADMINISTRATIVE OMRÅDE (START APRIL 2022) * 7.869 PC’ER – HERAF 5.985 BÆRBARE 428 KIOSK 
PC’ER (INFOSKÆRME, AULA, BIBLIOTEK UDLÅN OSV.)

PC´ER, UNDERVISNINGSSEKTOREN (START APRIL 2022) * 10.264 PC´ER – HERFRA 9.658 BÆRBARE. 357 PUBLI-
KUMS PC’ER.

ELEKTRONISK POST I 2020 ANTAL/ENHEDER

ANTAL MAILS IND (BRUTTOTAL) 7.617.026
2.020.718 MAILS I SPAM FILTRET

ANTAL MAILS UD (BRUTTOTAL) 1.667.306

TELEFONI ANTAL/ENHEDER

LOKALNUMRE CA. 3.200

SKYPE FOR BUSINESS BRUGERE UDEN TELEFONI 13.286

SKYPE FOR BUSINESS BRUGERE MED TELEFONI 1.416

TAL FRA IT-SERVICEDESK ANTAL/ENHEDER

ANTAL FEJLMELDINGER TIL IT-SERVICEDESK 8.605

ANTAL BESTILLINGER OG FORESPØRGSLER TIL  
IT-SERVICEDESK

10.423 BESTILLINGER OG 14.932 FORESPØRGSLER

NETVÆRK ANTAL/ENHEDER

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

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

ANTAL ACCESSPUNKTER (TRÅDLØST NETVÆRK): CA. 3500

IT I TAL 2022

Nedenfor ses en oversigt over de fysiske IT-enheder (simkort, mobile enheder og pc´er), telefoni, netværk, elek-
tronisk post og statistik fra IT-servicedesk .    
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