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Som ansat i Egedal Kommune har vi for-
skellige roller, men et fælles mål om at 
skabe værdi for borgere og virksomheder 
samt skabe en bæredygtig udvikling for 
kommunen. Vi kan uden tvivl være glade, 
taknemmelige og stolte over de seneste år 
og den indsats, der er blevet leveret over 
alt i kommunen. Vi har oplevet en organi-
sation, som har taget imod de mange nye 
og anderledes opgaver. Vi har set opgaver 
løst på tværs og en kæmpe fleksibilitet 
og omstillingsparathed. Situationen under 
COVID-19 har givet os en masse ny læring, 
som vi er i fuld gang med at omsætte, og 
som skal føre til, at vi bliver en endnu bedre 
kommune – ikke blot for vores borgere, men 
også for alle os ansatte.

Der er i 2021 søsat en række spændende 
initiativer, der bidrager til at gøre Egedal 
Kommune til en attraktiv arbejdsplads med 
høj trivsel og arbejdsglæde. Der er natur-
ligvis blevet fulgt op på resultaterne fra 
ledelsesevalueringen og APV i 2020, vi har 
fortsat høstet erfaringer med nye måder at 
arbejde på i indsatsen med den fleksible 
arbejdsplads, og vi har haft temaer som 
kriseledelse, organisatorisk restitution, in-
novation og fornyelse på dagordenen i vores 
ledelseskæde. 

Endvidere har vi kastet vores opmærksom-
hed på forberedelsen af velkomsten til det 
nye byråd, og i MED-regi har vi igangsat 
et omfattende arbejde med at forenkle en 
række personalepolitiske retningslinjer for 
at sikre både ordentlighed, tydelighed og 
fleksibilitet. I 2021 fortsatte det intensive 
arbejde med at nedbringe sygefraværet. 

Netop den fleksible arbejdsplads har været 
en af de helt store indsatser, som for alvor 
tog fart i 2021. Det gjorde vi blandt andet 
for at sikre os arbejdskraft nu og i fremti-
den. Øget fleksibilitet taler nemlig både ind 
i vores fastholdelses- og rekrutteringsfokus 
og ind i ambitionen om at skabe verdens 
bedste hverdag for borgerne. Jo bedre vi 
kan få vores liv til at hænge sammen, des 
gladere bliver vi, og det giver den bedste 
løsning af kerneopgaven og engagement i 
vores arbejdsfællesskab. 

Den personalepolitiske analyse giver et 
indblik i den personalepolitiske arena. Lige-
som vores borgere og samarbejdspartnere 
er forskellige, er vi medarbejdere det også. 
Egedal Kommune er en stor arbejdsplads 
med over 3.600 ansatte, og variationen af 
funktioner og opgaver er stor. 

Verdens bedste hverdag
2021 var endnu et år ud over det sædvanlige. På trods af at hverda-
gen som resultat af COVID-19 langt fra har været normal for hverken os 
 medarbejdere eller borgere, kan vi være stolte af den indsats, der hver 
dag er blevet leveret.  Vi har lært en masse af de forgangne par år.  
Vi er blevet mere fleksible og kreative, når vi har skullet finde på  
nye måder at arbejde på, at mødes på og at servicere vores  
borgere på. Byrådets ambition om at skabe verdens bedste  
hverdag, er fortsat omdrejningspunktet i alt, hvad vi gør,  
og det ses i de resultater, vi skaber.
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Vi er blevet  
mere fleksible  
og kreative.

Fælles er, at alle hver eneste dag løser vig-
tige opgaver for borgere og virksomheder. 

Vi skal vedblive med at være en attraktiv og 
spændende arbejdsplads for nuværende og 
fremtidige medarbejdere. Det giver os de 
bedste forudsætninger for at levere kvalifi-
ceret borgerservice nu og i fremtiden.

God læselyst!

Christine Brochdorf
Kommunaldirektør

Hanne Appelgreen
Næstformand i H-MED
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Vi er i alt 

 3.676
medarbejdere i Egedal Kommune.

Læsevejledning
Den personalepolitiske analyse kigger ikke alene tilbage på 2021,  
men er samtidig et udgangspunkt for drøftelser om kommende  
personalepolitiske tiltag. 

Analysen giver således et overblik over centrale temaer på det  
personalepolitiske område og søger mod nye idéer til, hvordan vi  
fremadrettet kan udvikle Egedal Kommune som attraktiv arbejdsplads.

Egedal Kommune er stadig i udvikling. Vi 
har fokus på, at vores byområder kendeteg-
nes af fællesskab, natur, bæredygtigt miljø 
og god infrastruktur. Vi bygger i en kvalitet 
og i et tempo, så vi kan følge med, og hvor 
borgerdialog vægtes højt. På den måde øn-
sker vi at skabe de bedste rammer om hver-
dagen for alle vores borgere. Det indebærer 
også et fast fokus på fx gode institutioner, 
skoler med høj trivsel og faglighed samt 
en hjemmepleje og plejecentre med en høj 
grad af tryghed.

For at kunne understøtte verdens bedste 
hverdag for borgerne, er vi også som ar-
bejdsplads nødt til løbende at arbejde med 
at have verdens bedste hverdag for vores 
medarbejdere. Det gør vi på forskellige 
måder hver eneste dag, og analysen her kan 
være et indspark hertil.

Samtidig er analysen tænkt som et bidrag 
til drøftelser i fx MED- og ledelsesstrengen 
samt den politiske ledelse. I korte træk er 
den delt i fire afsnit: 

Hvem er vi? 

Hvordan går det med fastholdelse 
og rekruttering? 

Hvordan har vi det?

Hvordan udvikler vi os? 

Vi besvarer de fire spørgsmål ved at trække 
dels på egne datakilder i kommunen, dels 
på fælleskommunale datakilder, der giver 
mulighed for sammenligninger til Egedal 
Kommunes omegnskommuner
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Hvem er vi?
Egedal Kommune er organiseret i seks fagcentre og to servicecentre.  
En kommunaldirektør, to direktører og otte centerchefer står i spidsen 
for kommunens i alt 3.676 medarbejdere.

Direktion

Egedal Byråd

3.676 medarbejdere

Kommunaldirektør

By- og erhvervsdirektør Velfærdsdirektør

Servicecentre Fagcentre

Center for 
Administrativ 
Service

Center for 
Ejendomme 
og Intern 
Service

Center for  
By, Kultur og 
Borgerservice

Center for 
Teknik og 
Miljø

Center for  
Arbejdsmar-
ked og Ydelse

Center for 
Sundhed og 
Omsorg

Center for 
Myndighed 
og Social 
Service

Center for 
Skole og 
Dagtilbud

Vores organisation
Centerstrukturen skal understøtte et hel-
hedsorienteret og tværgående samarbejde 
om kerneopgaven til gavn for borgerne i 
Egedal Kommune. Alle centre har under 
hensyn til centralt fastlagte mål, rammer 
og budget ansvar for drift, faglig kvalitet, 
metodeudvikling, økonomi, personale og 
udvikling. Direktionen er byrådets og borg-

mesterens nærmeste rådgivere og koordine-
rer kommunens samlede drift og udvikling. 

Halvdelen af medarbejderne i Egedal Kom-
mune er beskæftiget i Center for Skole og 
Dagtilbud, mens omkring hver femte med-
arbejder er beskæftiget i Center for Sundhed 
og Omsorg.
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MED-organisationen 
Ledere og medarbejdere i Egedal Kommune 
samarbejder på mange forskellige måder i 
hverdagen for at sikre gode arbejdsforhold 
og høj kvalitet i opgaveløsningen. Det kan 
foregå uformelt og pragmatisk, men der er 
også behov for en mere formel og principiel 
tilgang til samarbejdet, og det står MED-or-
ganisationen for. 

Den streng, som MED-organisationen er 
bygget op i, følger kommunens ledelses-
streng. De to strenge er med til at binde 
vores organisation sammen og sikre det 
formelle samarbejde. MED-strengen har 
tre niveauer: Hoved-MED, Center-MED og 
Lokal-MED/Personalemøder med MED-sta-
tus. Graden af strategiske drøftelser og 
mere operationelle handlinger afhænger af 
niveauet. Omdrejningspunktet for alle tre ni-
veauer er arbejdsforhold, personaleforhold, 
samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold.

Medarbejderne får således gennem 
MED-strengen mulighed for indflydelse på 
egne arbejdsforhold og på rammerne for 
arbejdet.

Det er de lokale MED-udvalg, der er tættest 
på løsningen af kerneopgaven, og derfor 
er de rygraden i vores MED-streng. Her 
starter den brede medarbejderinvolvering. 
Hoved-MED er til gengæld det øverste 
MED-udvalg. Det har bl.a. ansvaret for at 
sikre grundlaget for samarbejdet i resten af 
MED-strengen, og det spiller en vigtig rolle i 
helhedstænkningen på tværs af kommunen. 
I 2021 har Hoved-MED været optaget af 
følgende: 

• Håndtering af COVID-19.

• Den fleksible arbejdsplads.

• Sygefravær. 

• Forenkling af retningslinjer og regler.

• Ledelsesevaluering og arbejdspladsvur-
dering (APV).

• Formidling i MED-organisationen.
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Året i punktform:
• Flere medarbejdere på deltid.

• Flere ansatte per 1.000 borgere, 
men færre inden for administration 
og ledelse.

• Stadig flest bosat i kommunen.

• Flere i fleksjob, men færre i 
senior job.

• Stadig flest kvinder.

• Stadig flest i alderen 30-60 år.

• Stadig flest med under 2 års 
 anciennitet.

I 2021 blev Hoved-MED styregruppe for 
indsatsen vedrørende den fleksible arbejds-
plads. Udvalget har været optaget af at 
udbrede tankegangen om, at selvom det 
umiddelbart er nemmere at være skeptisk 
over for nye måder at tænke fleksibilitet 
ind i vores arbejdshverdag, skal vi øve os i 
nysgerrighed, åbenhed og sund fornuft.

Nysgerrighed, åbenhed og sund fornuft har 
også været styrende for Hoved-MED’s pro-
ces med at aflive, forenkle og modernisere 
regler og retningslinjer, der rammer vores 
arbejdsliv ind. Det udfordrer den gængse 
tanke om, at det er nødvendigt for os som 
arbejdsplads at være regelstyret. Udvalget 
har haft gode drøftelser hen over året om, 
hvordan den enkelte medarbejder og leder 
kan gives større handlerum og dermed med-
ansvar for vores arbejdsplads.

Indsatsen ift. at styrke sammenhængs-
kraften i MED-organisationen fortsatte 
i 2021, og Hoved-MED er bl.a. nået ud i 
organisationen med relevant information 
via nyhedsbreve, der udsendes efter hvert 
møde. Nyhedsbrevene er et eksempel på 
et øget formidlingsfokus, som forgrener sig 
i resten af MED-organisationen. Et forslag 
til at udvide dialogen yderligere blev drøf-
tet på årets seminar i Hoved-MED, og det 
bliver i 2022 spændende at se, hvordan 
MED og Monopolet kan bidrage i dialogen. 
I MED og Monopolet drøftes medarbejder-
nes spørgsmål og undren af medlemmer i 
Hoved-MED.

Det var også i 2021, at Hoved-MED enedes 
om at igangsætte en genforhandling af 
kommunens MED-aftale. Der blev nedsat 
et forhandlingsorgan, og hele MED-organi-
sationen indmeldte ønsker og andre input til 
en kommende aftale, der bl.a. handler om 
fleksibilitet i strukturen. Det er dette grund-
lag, som forhandlingen i 2022 står på.

Efter udgivelsen af Personalepolitisk analy-
se for 2020 er personaleomsætning, rekrut-
tering og fastholdelse blevet drøftet i man-
ge sammenhænge, og både Hoved-MED og 
øvrige udvalg har været optaget af, hvordan 
vi sikrer engagerede og dygtige ansatte med 
budskaber om den fleksible arbejdsplads og 
en organisation, vi kan vokse i. Drøftelser 
og indsatser fortsætter naturligt i 2022.
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Kommune
Fuldtidsmedarbejdere pr. 1.000  
borgere 2021

Fuldtidsmedarbejdere administration 
og ledelse pr. 1.000 borgere 2021

Egedal 66,8 (66,3) 12,1 (12,8)

Allerød 68,9 (68,0) 12,2 (12,6)

Ballerup 84,2 (84,1) 16,3 (17,2)

Frederikssund 64,8 (65,6) 12,5 (12,8)

Furesø 66,4 (65,4) 12,3 (12,7)

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.

En af forklaringerne på forskellene mellem 
kommunerne i den viste tabel findes i kom-
munernes socioøkonomiske indeks. Nøgle-
tallet måler kommunens relative udgiftsbe-
hov i forhold til andre kommuner på basis 
af en række socioøkonomiske kriterier, der 
indgår med forskellig vægt i beregningen. 
Det er kriterier som fx ”Antal 20-59-årige 
uden beskæftigelse” og ”Antal psykiatriske 
patienter”. 

Allerød Kommune har landets laveste so-
cioøkonomiske indeks i 2022 med Egedal 
Kommune lige efter, men også Furesø og 
Frederikssund ligger med lave socioøkono-
miske indeks. Ballerup Kommune ligger der-
imod blandt landets højeste, hvilket også er 
en forklaring på, at de ligger noget højere, 
hvad angår medarbejderantallet pr. 1.000 
borgere.

Ansatte per borger
I december 2021 var der i alt ansat 3.676 i 
Egedal Kommune. Nedenfor i tabellen er 
nogle af disse ansatte opgjort i antal ansat-
te per 1.000 borgere, og her er ansatte defi-
neret som ordinært ansatte, elever, ekstra-
ordinært ansatte og medarbejdere i fleksjob. 
I parentes fremgår tallene for 2020. 

Der er sket en politisk ønsket stigning i det 
gennemsnitlige antal medarbejdere per 
1.000 borger fra 66,3 i 2020 til 66,8 i 2021. 
Sammenligner vi det med Egedal Kommu-
nes omegnskommuner beskæftiger vi flere 
fuldtidsmedarbejdere pr. 1.000 indbyggere 

end både Frederikssund og Furesø, men 
færre end Allerød og Ballerup. I de fire om-
egnskommuner er der også sket en mindre 
opnormering i antallet af medarbejdere i 
2021 sammenlignet med 2020.

Samtidigt er der kommet færre medarbej-
dere til administration og ledelse. Her har 
Egedal Kommune oplevet et fald fra 12,8 i 
2020 til 12,1 i 2021, hvilket også kan aflæses 
i en besparelse på regnskabssiden. Faldet er 
en følge af et bevidste arbejde, hvor blandt 
andet effektive arbejdsgange og afbureau-
kratisering har haft stor betydning.
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Tankegangen om den fleksible arbejdsplads 
i Egedal Kommune kan have en indvirkning 
på fordelingen mellem fuldtids- og deltids-
ansatte. Vi vil nemlig være en rummelig 
arbejdsplads med medarbejdere i beskæf-
tigelse i alle livets faser. 48% af medarbej-
derne i Egedal Kommune er ansat på fuld 
tid, mens 38% er ansat på deltid. De reste-
rende 14% er timelønnede. Sammenlignet 
med KRL’s gruppering af Egedal Kommunes 

omegnskommunerne Ballerup, Albertslund, 
Høje-Taastrup, Furesø, Allerød, Frederiks-
sund og Roskilde beskæftiger disse 47% på 
fuld tid, 42% på deltid og 11% på timeløn. I 
Egedal Kommune arbejder månedslønnede 
medarbejdere i gennemsnit 33 timer ugent-
ligt, og deltidsmedarbejdere har i gennem-
snit 29 timer. Disse tal svarer til omegns-
kommunernes.

 

Ansættelsesformen 2017 2018 2019 2020 2021

Udvikling i 
antal per-
soner 2020  
til 2021

Udvikling  
i % fra 2020 
til 2021

Ansatte på fuldtid 1.709 1.656 1.670 1.726 1.764 38 2,2%

Ansatte på deltid 1.249 1.273 1.302 1.326 1.385 59 4,5%

     32-36 timer/uge 527 559 584 604 661 57 9,4%

     28-31 timer/uge 416 412 411 401 387 -14 -3,5%

     20-27 timer/uge 126 120 119 128 129 1 0,7%

      0-19 timer/uge 3181 183 187 192 208 16 8,3%

Ansatte på timeløn 487 511 548 532 527 -5 -0,9%

Antal ansatte 3.445 3.440 3.519 3.584 3.676 92 2,6%

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Beskæftigelsesgrad
Der er sket en stigning i antallet af både 
ansatte på fuldtid og deltid fra 2020 til 2021. 
En stor del af forklaringen er et øget pres på 
kommunen som direkte følge af COVID-19. 
En anden forklaring er, at den er en afledt 
effekt af en stadig stigning af børn på dag-
tilbudsområdet.
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Bosat i kommunen
Af den samlede arbejdsstyrke er hele 42,5% 
af medarbejderne også borgere i Egedal 
Kommune. De øvrige medarbejdere er 
typisk bosat i Egedal Kommunes omkring-
liggende kommuner (Ballerup, Frederiks-
sund og Furesø) eller i kommuner, hvor det 
er nemt at transportere sig til og fra Egedal 
Kommune. Kortet herunder illustrerer, i  
hvilke kommuner medarbejderne i  
Egedal Kommune typisk er bosat. 

EGEDAL
42,5%

ROSKILDE  
7,2%

FREDERIKSSUND  
11,7%

HILLERØD 
2,3%

BALLERUP 
7,9%

FURESØ 
2,0%

KØBENHAVN 
8,5%

Kilde: Silkeborg Data.
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Antal pr. år 2017 2018 2019 2020 2021

Fleksjob 70 60 67 67 73

Løntilskud 17 13 7 6 7

Seniorjob 36 33 36 18 10

I alt 123 106 110 91 90

Kilde: Silkeborg Data.

Ikke-ordinære ansættelser
Beskæftigelsesordninger med løntilskud, 
virksomhedspraktik og fleksjob skal hjælpe 
ledige og mennesker med nedsat arbejdsev-
ne eller sygdom videre i deres arbejdsliv, 
og her vil Egedal Kommune gerne tage et 
ansvar. Vi er opmærksomme på at inklude-
re de mennesker, der af forskellige årsager 
ikke er i stand til at arbejde på samme vilkår 
som andre.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor man-
ge af vores medarbejdere i Egedal Kommune 
der i løbet af årene har været ansat i hhv. 
fleksjob, løntilskud og seniorjob. Det ses, at 
der er sket et fald i antallet af medarbejdere i 
løntilskud og seniorjobs de sidste par år. Det 
skyldes bl.a. at betingelserne for seniorjob 
er ændrede, idet personer, der ellers kunne 
have været i seniorjobs, fik forlænget deres 
dagpengeperiode under COVID-19-pandemi-
en. I 2021 har vi haft det største antal medar-
bejdere i fleksjob i fem år.
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Kønssammensætning
Overordnet set er 76% af de ansatte i 
Egedal Kommune kvinder. Det kan vi se 
af tabellen overfor, der viser fordelingen 
af mænd og kvinder på de største over-
enskomstområder målt på antal ansatte i 
kommunen. Da tallene i tabellen er op-
gjort efter overenskomstgrupper, kan der 
være arbejdspladser med en højere kon-
centration af mandlige ansatte. Der er tre 
overenskomstgrupper med over 10 ansatte, 
som har en overvægt af mænd: Teknisk 

Service, specialarbejdere og musikskole-
lærere. Blandt alle ledere i kommunen er 
71% af de ansatte kvinder, mens 29% er 
mænd. Der henvises i øvrigt til kommunens 
ligestillingsredegørelse, som udarbejdes 
hvert tredje år – senest i 2020. Tabellen 
indeholder data om alle ansatte, dvs. både 
måneds- og timelønnede samt både over-
enskomstansatte, elever, fleksjobbere og 
ekstraordinært ansatte.
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Overenskomstområde (dec. 2021) Kvinder Mænd

Lærere med flere i folkeskole og specialundervisning 68% 32%

Social- og sundhedspersonale 90% 10%

Pædagogisk personale i daginstitution, klub og skolefritidsordning 78% 22%

Pædagogmedhjælpere og –assistenter 77% 23%

Administration og IT mv. 83% 17%

Syge- og sundhedspersonale 96% 4%

Ledere (samlet) 71% 29%

Akademikere 63% 37%

Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. 70% 30%

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistenter 60% 40%

Socialrådgivere/socialformidlere 99% 1%

Ergo- og fysioterapeuter 90% 10%

Teknisk Service 17% 83%

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.
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Medarbejdernes alder (dec. 2021)Aldersfordeling 
16% af alle månedslønnede medarbejdere i 
Egedal Kommune er under 30 år. 

Hver femte medarbejder er 30–39 år, mens 
hver fjerde er 40-49 år hhv. 50-59 år. 

Hver ottende medarbejder har rundet 60 år. 

Der er ansat 13 medarbejdere over 70 år, 
hvoraf en enkelt har rundet 80 år.

16%
< 30 år

11%
60 år >

22%
30 – 39 år
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Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Gennemsnitsalderen blandt alle kom-
munens månedslønnede ansatte er 
43,8 år, mens gennemsnittet for de 
timelønnede er på 30,1 år. 

Det seneste år var de nyansatte 
månedslønnede i gennemsnit 31,3 år, 
hvilket i gennemsnit er fem år yngre 
end året før. 

På overenskomsten Administration og IT 
mv. havde nyansatte i 2021 en gennem-

snitsalder på 41,5 år, akademikere var 36,9 
år, mens de nyansatte lærere i gennemsnit 
var 31,6 år. 

På lærerområdet er det et fald i gennemsnit 
på mere end ni år. 

De yngste nyansatte skal findes blandt pæ-
dagoger: 30,4 år og pædagogmedhjælpere; 
22,7 år. 

Blandt social- og sundhedspersonale var 
gennemsnitsalderen 35,2 år på nyansæt-
telser.

11%
60 år >

25%
40 – 49 år

25%
50 – 59 år
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Medarbejdernes anciennitet

0 – 2 år 

3 – 5 år

6 – 10 år

11 – 15 år

16 – 20 år

21 – 25 år

over 25 år

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.

7%

8%

11%

15%

16%

13%

31%

Anciennitet
Når vi kigger på medarbejdernes ancienni-
tet, kigger vi på de månedslønnede i ordi-
nære ansættelser, og her ses det, at tre ud 
af 10 er blevet ansat inden for de seneste 
to år. Samtidig har hver fjerde medarbejder 
været ansat i mere end 16 år. 
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Overenskomstområde Personer
Gennemsnit 
anciennitetsår

Egedal Kommune i alt 3.144 10,6

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 549 11,7

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 486 12,1

Social- og sundhedspersonale, KL 478 9,1

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 385 7,1

Administration og IT mv., KL 212 10,0

Akademikere, KL 178 9,3

Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. 133 14,5

Syge- og Sundhedspersonale, basis KL 131 15,7

Socialrådg./socialformidlere, KL 71 5,9

Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL 59 14,8

Teknisk Service 55 7,0

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 53 9,5

Ledere m.fl., undervisningsområdet 38 8,2

Husassistenter, KL 37 3,7

Musikskolelærere 32 15,9

Specialarbejdere mv., KL 30 4,0

Dagplejere 20 21,5

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Blandt de overenskomstgrupper med højst 
anciennitet er dagplejerne (21,5 år), musik-
skolelærere (15,9 år) samt syge- og sund-
hedspersonale (15,7 år), mens husassistenter 
(3,7 år) og specialarbejdere (4,0 år) er de 
overenskomstgrupper, der er hos os kortest 
tid. Overenskomstgrupperne med hhv. hø-

jest og lavest anciennitet er forholdsvis små 
grupperinger, mens ancienniteten for de 
store grupper med pædagogisk personale, 
lærere og SOSU-personale ligger mellem 9,1 
– 12,1 år. Det bevirker, at gennemsnittet for 
alle ansattes anciennitet er 10,6 år i Egedal 
Kommune.
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Lønudgifter
Knap 50% af kommunens samlede udgifter 
går til løn. Der investeres årligt ca. 1,3. mia. 
kr. i den arbejdstid, vi hver dag anvender for 
at løse de daglige opgaver og skabe værdi 
for borgerne. Tabellen nedenfor viser udvik-

lingen i gennemsnitlige bruttolønninger inkl. 
pension for månedslønnede overenskomst-
ansatte og tjenestemænd på de største 
stillingsområder.

2019 2020 2021

Lønudgifter pr. nov. 2021  
i Egedal Kommune Årsværk Gens. løn Årsværk Gens. løn Årsværk Gens. Løn

Administration og IT mv.  
(overenskomst) 204 39.494 kr. 194 41.118 kr. 186 42.150 kr.

Akademikere (overenskomst) 154 49.740 kr. 158 50.255 kr. 167 51.508 kr.

Socialpædagoger 123 39.686 kr. 124 40.579 kr. 114 41.149 kr.

Lærere 426 43.203 kr. 421 44.408 kr. 417 45.275 kr.

Pædagoger i dagtilbud/klub/skolefr. 369 35.929 kr. 416 37.084 kr. 425 37.702 kr.

Pædagogmedhjælpere 211 27.313 kr. 257 27.289 kr. 286 27.526 kr.

Social- og sundhedsassistenter 133 36.937 kr. 155 38.263 kr. 146 39.631 kr.

Social- og sundhedshjælpere 142 36.173 kr. 140 37.964 kr. 130 38.977 kr.

Socialrådgivere 61 38.991 kr. 58 40.580 kr. 63 41.393 kr.

Sygeplejersker 75 42.591 kr. 78 44.015 kr. 71 45.158 kr.

Ergoterapeuter 26 41.642 kr. 25 43.050 kr. 26 43.625 kr.

Fysioterapeuter 30 40.087 kr. 28 41.754 kr. 27 42.647 kr.

Tekniske servicemedarbejdere 36 32.231 kr. 42 33.627 kr. 40 34.722 kr

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakonto.

I løbet af de seneste tre år er der sket en 
stigning i gennemsnitslønnen på alle stil-
lingsgrupper listet ovenfor (ikke pris- og 
lønreguleret). Pædagogmedhjælpere ligger 
nogenlunde på niveau gennem årene, mens 
de øvrige områder ligger på 4-8%.  

Lønudgifterne er bl.a. afhængige af medar-
bejderens anciennitet og erfaring, og efter-
som medarbejdersammensætningen kan 
variere hen over årene, kan der ligge forskel-
ligt til grund for udviklingen i gennemsnits-
lønningerne. 
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Nedenfor sammenligner vi gennemsnits-
lønnen i Egedal Kommune med fire om-
kringliggende kommuner inden for centrale 
stillingskategorier. Inden for stillingskatego-
rierne Pædagoger i dagtilbud/klub/skolefr., 
Pædagogmedhjælpere og Lærere ligger 
Egedal Kommune under de fire omegns-
kommuner, mens gennemsnitslønningerne 
for socialpædagoger og fysioterapeuter 
ligger højere i Egedal Kommune end de 

nævnte omegnskommuner. Det lavere 
niveau blandt pædagogerne blev allere-
de adresseret med den personalepolitiske 
analyse for 2020, hvor det som opfølgning 
blev politisk aftalt at give et lønløft for 
pædagoger på børneområdet. Der foreligger 
også på lærerområdet analyser fra tidligere, 
der viser lavere lønninger i Egedal Kommu-
ne sammenlignet med de omkringliggende 
omegnskommuner.

Lønudgifter pr. nov. 2021 Egedal Allerød Ballerup Frederikssund Furesø

Administration og IT mv. 
(overenskomst) 42.150 kr. 43.325 kr. 44.973 kr. 41.925 kr. 42.288 kr.

Akademikere (overenskomst) 51.508 kr. 51.776 kr. 53.215 kr. 51.213 kr. 52.008 kr.

Socialpædagoger 41.149 kr. 39.814 kr. 40.546 kr. 39.717 kr. 40.136 kr.

Lærere 45.275 kr. 47.439 kr. 47.596 kr. 46.658 kr. 47.194 kr.

Pædagoger i dagtilbud/klub/ 37.084 kr. 38.103 kr. 37.730 kr. 38.054 kr. 37.643 kr.

skolefr. 37.702 kr. 39.017 kr. 38.257 kr. 38.753 kr. 38.284 kr.

Pædagogmedhjælpere 27.526 kr. 27.594 kr. 28.610 kr. 29.061 kr. 27.939 kr.

Social- og sundhedsassistenter 39.631 kr. 42.461 kr. 39.237 kr. 39.330 kr. 40.335 kr.

Social- og sundhedshjælpere 38.977 kr. 40.240 kr. 36.326 kr. 37.757 kr. 36.890 kr.

Socialrådgivere 41.393 kr. 41.451 kr. 41.232 kr. 40.860 kr. 40.174 kr.

Sygeplejersker 45.158 kr. 46.815 kr. 44.625 kr. 43.736 kr. 44.034 kr.

Ergoterapeuter 43.625 kr. 43.731 kr. 40.964 kr. 41.717 kr. 42.085 kr.

Fysioterapeuter 42.647 kr. 42.131 kr. 39.744 kr. 40.878 kr. 40.139 kr.

Tekniske servicemedarbejdere 34.722 kr. 36.826 kr. 34.708 kr. 35.622 kr. 35.028 kr.

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.
Tabellen er behæftet med en vis usik-
kerhed, idet lønnen afhænger af fak-
torer som fx medarbejdernes erfaring 
og områdetillæg, og derfor kan med-
arbejdersammensætningen variere fra 
kommune til kommune. Det gør sam-
menligningsgrundlaget usikkert, men 
tabellen kan bruges som en indikator  
for niveauet.
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Det er afgørende, at vi som arbejdsplads 
først og fremmest fastholder de dygtige, 
engagerede medarbejdere, vi allerede har. 
Det kan vi fx gøre gennem fleksible rammer 
i arbejdet, læring og udvikling på jobbet, 
gode samarbejdsrelationer og fast fokus på 
trivsel. Vi mener, at det er elementer, som 
vi både kan vokse i, og som vi også har lyst 
til at blive for.

Vi skal også tiltrække og rekruttere nye 
medarbejdere, så vi løbende kan tilpasse 
os ift. de kompetencer, der er brug for. Det 
kræver, at vi formidler, hvilken attraktiv 
arbejdsplads Egedal kommune er, og at vi 
fortsætter med at professionalisere vores 
rekrutteringsprocesser. På den måde står 
matchet mellem arbejdsplads og kompetent 
ansøger tydeligere frem.

I Egedal Kommune er der plads til, at man 
kan vokse – både som individ og som fælles-
skab. Vi kan vokse med nye og spændende 
arbejdsopgaver, vokse ved fagligt dygtiggø-
relse, vokse ved at tage medansvar, vokse 
gennem kollegaskabet, vokse ved at avan-
cere, vokse i nærværende ledelse, vokse i 
dialogen med borgeren, vokse ved at tænke 
i helhed og vokse ved at være en del af et 
fagligt stærkt fælleskab, der udfordrer og har 
et klart fokus med borgeren i centrum.

Egedal Kommune er en arbejdsplads, hvor vi 
gør fleksibilitet til noget afgørende. Fleksibi-
litet er først og fremmest, at vi griber enhver 
mulighed for at skabe rammer for arbej-
det, der rummer den enkelte hele ansattes 
forskellige livsfaser og behov. Vi udvikler 
vores måder at tilrettelægge, organisere og 
løse vores opgaver inden for rammen af god 
borgerservice. På den måde oplever vi som 
individ og arbejdsfællesskab, at arbejdsform 
og indholdet i vores arbejde giver mening og 
værdi. Vi tror på sund fornuft og kort proces 
i vores arbejdsgange og beslutninger. Vi ud-
nytter vores høje faglige niveau til at tænke 
i tværfaglige sammenhænge og kreative 
løsninger. Vi udfordrer og eksperimenterer. 
Vi gør det, fordi vi tror på, at dialog om den 
bedste løsning er vejen frem.

Denne grundfortælling om fleksibilitet og 
at kunne vokse samt byrådets ambition om 
verdens bedste hverdag for borgeren danner 
rammen for, hvordan vi konkret arbejder 
med at fastholde og rekruttere dygtige, 
engagerede medarbejdere i Egedal Kommu-
ne. Det betyder, at budskaberne genkendes, 
uanset om vi arbejder med et stillingsop-
slag, en onboardingplan, en retningslinje, en 
trivselsmåling eller en fratrædelsessamtale. 
På den måde er der en sammenhæng mel-
lem, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan 
vi gør det.

Hvordan går det med  
fastholdelse og rekruttering?

Når Egedal Kommunes ambition er at skabe verdens bedste hverdag for 
borgerne, er det nødvendigt med dygtige, engagerede medarbejdere,  
der kan opfylde og give ambitionen liv, fx i kommunens børnehuse, 
skoler, plejecentre, myndighedsarbejde, kultur- og idrætsliv samt  
sociale service.
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Antal medarbejdere
I Egedal Kommune er vi 3.676 medarbejdere 
i december 2021. I sammen måned året før 
var vi 3.584, hvilket indebærer en stigning i 
antallet af ansatte på 92. Tallet vidner om 
både til- og afgang af medarbejdere:

I perioden december 2020 til december 2021 
har der været 622 ordinære nyansættelser  
– det vil sige ansættelser af månedslønnede 
medarbejdere, som ikke skifter job internt 
i kommunen, men kommer fra en anden 
arbejdsplads eller er nyuddannede. Dette er 
helt på niveau med 2020.

I samme periode er der som følge af CO-
VID-19 sket 140 ekstraordinære ansættelser 
for at aflaste områder berørt af restriktioner, 
øget sygefravær mv. Disse ansættelser er 
ikke nødvendigvis månedslønnede fastan-
sættelser og indgår derfor ikke i de ovenstå-
ende 622 ansættelser.

Nogle er i samme periode gået på pension, 
andre har søgt nye udfordringer andetsteds. 
I alt har 650 månedslønnede medarbejdere 
forladt deres stillinger. I næste afsnit kigger 
vi dybere ind i personaleomsætningen.

Nedenfor ses hhv. udviklingen i antallet af 
årsværk og antal ansatte de seneste fem 
år. Heraf ligger, at der samlet set er sket 
en stigning på 81 årsværk og 92 ansatte hen 
over 2021.

Egedal Kommunes ansatte 2017 2018 2019 2020 2021

Årsværk 2.773 2.745 2.785 2.875 2.956

Antal ansatte 3.445 3.440 3.520 3.584 3.676

Årsværk indeks (2016 =100) 100 98,3 99,7 103,1 106,8

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor og Regnskabet for Egedal Kommune.

Stigningen i antal årsværk og antal ansatte 
er en direkte konsekvens af COVID-19. Sær-
ligt har der i 2021 været behov for et stort 
antal podere. Også øget pres på flere områ-
der i kommunen betød øget behov for nye 
ansættelser inden for særligt pædagog-, 
lærer, rengøring- og SOSU-området. 
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Personaleomsætning
På en hvilken som helst arbejdsplads er der 
medarbejdere, der løbende stopper. Nogle 
søger andre jobs uden for kommunen, og 
andre fratræder til pension. Endelig er der 
nogle, som afskediges af forskellige år-
sager. Personaleomsætningen skal hverken 
være for lav eller for høj, men skal sikre en 
opretholdelse af balancen mellem fornyel-
ser i arbejdsstyrken og kontinuitet i arbej-
det. Når arbejdsmarkedet i 2021 generelt 
har været præget af højkonjunktur, er det 
naturligt, at til- og afgangen af medarbej-
dere i Egedal Kommune er højere end under 

andre omstændigheder. Tilførslen af ekstra 
medarbejdere i en begrænset periode på 
særlige områder, der har været udfordret af 
COVID-19, kan også være med til at forklare 
den personaleomsætning, der ses nedenfor.

Personaleomsætningen varierer på forskel-
lige overenskomstområder. Omsætningen 
er illustreret i% blandt fastansatte måneds-
lønnede medarbejdere (dvs. uden vikarer, 
elever og ansatte i fleksjob) de seneste to år 
på de største overenskomstområder:

Medarbejderomsætning 2021  
(ekskl. vikarer og ekstra ordinært 
ansatte)

Antal  
ultimo 2021

Egedal  
2020

Egedal  
2021

Omegns- 
kommunerne  
2021*

Hele kommunen 2.969 17,2% 21,8% 17,3%

Pædagogisk personale i daginstituti-
on, klub og skolefritidsordning 518 17,0% 19,9% 14,5%

Lærere med flere i folkeskole og spe-
cialundervisning 482 14,5% 21,0% 13,0%

Social- og sundhedsassistenter 161 14,8% 23,0% 20,2%

Social- og sundhedshjælpere 153 16,1% 22,0% 16,0%

Pædagogmedhjælpere og –assisten-
ter 360 27,9% 29,7% 28,5%

Administration og IT mv. 193 15,7% 15,2% 12,4%

Syge- og sundhedspersonale – basis 128 11,4% 15,8% 20,9%

Ledere 170 16,8% 23,6% 13,6%

Akademikere 175 23,1% 16,5% 17,1%

Socialpædagoger og pæd.pers.døgn-
inst.mv. 123 13,6% 10,3% 16,9%

Socialrådgivere og socialformidlere 71 30,9% 27,9% 19,1%

Ergo- og fysioterapeuter 59 13,8% 16,4% 15,0%

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, 
samt pædagogiske assistenter 53 15,8% 16,7% 23,7%

Teknisk Service 48 9,3% 23,1% 15,7%

Chefer på chefaftale 14 13,3% 20,0% 10,4%

*Albertslund, Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Høje-Taastrup og Roskilde.

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.
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Personaleomsætningen i Egedal Kommune 
er på 21,8%. Det betyder med andre ord, at 
knap fire ud af fem medarbejdere hvert år 
forbliver i deres stilling i Egedal Kommune, 
og som vi så tidligere i analysen, vælger 
nogle af disse at fortsætte rigtig mange år i 
ansættelsen.

Dykker vi ned i udviklingen fra 2020 til 2021 
har mange personalegrupper oplevet en 
stigning i personaleomsætningen. Undta-
get herfor er områderne Administration og 
IT mv., Akademikere, Socialpædagoger og 
pædagogisk personale på døgninstitutioner 
m.v. samt Socialrådgivere og -formidlere, 
der har oplevet en tilvækst. Den største 
stigning i personaleopsætningen findes 
blandt Lærere, Social- og sundhedsassisten-
ter, Ledere, Teknisk service og Chefer på 
chefaftale (dvs. direktører, centerchefer og 
enkelte afdelingsledere). 

Personaleomsætningen for 2021 er højere i 
Egedal Kommune end i KRL’s gruppering af 
omegnskommuner på en del overenskom-
stområder. Den største difference findes 
blandt Ledere, Chefer på chefaftale, Social-
rådgivere og socialformidlere samt Lærere. 
Det gælder både for ledere og for de øvrige 
personaleområder, at en høj personaleom-
sætning alt andet lige betyder, at Egedal 
Kommune skal lægge sig mere i selen for   
at vinde kampen om de attraktive kandi-
dater. Dermed anvender vi formentlig flere 
ressourcer til rekruttering og oplæring af nye 
medarbejdere end de omegnskommunerne. 
Det er afgørende, at vi lykkes med vores 
rekrutteringsindsats og særligt, når højkon-
junkturen inden for nogle områder gør det 
ekstra svært at rekruttere/fastholde kvalifi-
ceret arbejdskraft.

Vi er naturligvis nysgerrige på årsagerne til 
personaleomsætningen og har sat initiativer 
i værk for at blive klogere på, hvordan vi 
kan blive bedre til at fastholde flere dygtige 
medarbejdere. I 2021 har vi fx haft et pilot-
projekt hos Center for Myndighed og Social 
Service, hvor vi spurgte alle medarbejdere, 
som selv har sagt op, om årsagen til deres 
opsigelse. Det giver os en unik mulighed for 
at få viden om, hvad der fungerer, og hvad 
der skal arbejdes med. 
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Center

Personale-
omsætning 
2019

Personale-
omsætning 
2020

Personale-
omsætning
2021

Udvikling  
fra 2020-21

Antal ansatte 
ultimo 2021/
antal fratrådte 
2021

Center for  
Arbejdsmarked og 
Ydelser

19,5% 11,3% 17,9% 6,6%  82/15

Center for  
By Kultur og  
Borgerservice

18,0% 15,2% 10,8% -4,4%  133/14

Center for  
Ejendomme og Intern 
Service

13,8% 15,5% 19,7% 4,2%  62/12

Center for  
Myndighed og Social 
Service

17,9% 18,6% 21,8% 3,2%  305/71

Center for  
Skole og Dagtilbud

17,3% 17,6% 23,0% 5,4%  1618/367

Center for  
Sundhed og  
Omsorg

19,8% 17,2% 22,0% 4,8%  600/135

Center for Teknik  
og Miljø

9,7% 16,7% 27,5% 10,8%  70/19

Center for  
Administrativ Service

20,7% 15,8% 17,0% 1,2%  90/16

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Tager vi et nærmere kig på de respektive 
centres personaleomsætning, er der for-
skel at spore. I 2021 har især Center for By, 
Kultur og Borgerservice været gode til at 
fastholde medarbejderne og har oplevet 
et markant fald i personaleomsætningen 
sammenlignet med 2020. De mindre cen-

tres personaleomsætning er sårbare og kan 
påvirkes markant selv ved få fratrædelser. 
Det er derfor vigtigt, at vi bruger vores 
lokalkendskab og viden om, hvad der kan 
ligge bag tallene, når vi dykker yderligere 
ned i tallene.
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I kampen om de  
dygtige, engagerede  
medarbejdere er vores 
stærkeste kort fortællingen 
om en attraktiv arbejds-
plads med fleksibilitet og 
muligheder for at vokse.

Uansøgte afskedigelser
En mindre del af personaleomsætningen 
skyldes uansøgte afskedigelser. De kan 
opdeles i opsigelser grundet hhv. kommu-
nens forhold og medarbejderens forhold. 
Kommunens forhold er situationer, hvor 
afsked skyldes omstændigheder på arbejds-
pladsen, fx at der fremadrettet bliver færre 
børn i et daginstitutionsområde, hvorfor 
det er nødvendigt at reducere i børnepas-
ningstilbuddene og dermed i antallet af 

medarbejdere. Medarbejderens forhold 
kan for eksempel skyldes medarbejderens 
manglende performance, samarbejdsvan-
skeligheder eller sygefravær, hvilket alt 
sammen kan betyde, at kommunen ikke 
kan løse sine opgaver i tilstrækkelig kvalitet 
eller omfang.

I alt blev der i 2021 foretaget 151 uansøgte 
afskedigelser blandt ansatte i kommunen.

Årsag 2017 2018 2019 2020 2021

Sygdom 65 45 75 79 69

Andre årsager 22 24 4 6 13

Bortvisning 4 12 10 1 9

Utilfredsstillende prøvetid 18 11 22 21 37

Stillingsnedlæggelse/re-
duktion/vilkårsændring

56 32 9 8 9

Præstation 5 5 13 20 14

I alt 170 129 133 135 151

Kilde: Interne HR registreringer.

I 2021 blev der med baggrund i sygefravær 
afskediget 69 medarbejdere, hvilket er lidt 
under niveauet for de forgangne år. Stignin-
gen i afskedigelser under prøvetid skal for 
en tredjedels vedkommende findes inden 
for social- og sundhedsområdet, herunder 
særligt elevområdet. Stigningen i al almin-
delighed i uansøgte afskedigelser kan bl.a. 
skyldes, at arbejdsmarkedets højkonjunktur 
medfører, at vi må ansætte medarbejdere, 
som ikke nødvendigvis har gjort sig klart, 
hvad det vil sige at arbejde i en ambitiøs og 
travl kommune.
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Hvordan har vi det?
Når vi i Egedal Kommune vil have attraktive arbejdspladser, skal vi bl.a. 
arbejde med positiv- og risikofaktorer i arbejdsmiljøet samt kilder til 
langtidsfriskhed. Det skal vi, fordi engagerede, dygtige og sunde med-
arbejdere i trivsel performer bedre og går gladere på arbejdet. Dette er 
en grundsten for god borgerservice.

Målrettede indsatser
Der er en tæt sammenhæng mellem ”at gøre det godt” (at lykkes med 
opgaveløsningen) og ”at have det godt”. Vi styrker arbejdsmiljø, trivsel, 
samarbejde, tillid og oplevet retfærdighed gennem bl.a.:

• Evaluering af trivsel, arbejdsmiljø og ledelse i én undersøgelse.

• Realisering af handleplaner for udvikling af  arbejdsmiljøet og ledelsen.

• Indsatser til øget fastholdelse og rekruttering.

• Yderligere arbejde med fleksibel arbejdsplads, der netop tager afsæt i 
de ansattes ønsker og livssituation samt verdens bedste hverdag.

• Forebyggelse og håndtering af forhold i arbejdsmiljøet  
(IGLO-princippet).

• Forebyggelse og håndtering af sygefravær.

• Nærværende ledelse.
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Nærvær og sygefravær
Når vi vil have sunde og forsvarlige arbejdsforhold samt størst 
muligt nærvær og tilstedeværelse, er dialog om og opfølgning på 
sygefravær en blandt flere væsentlige indsatser. 

Øget tilstedeværelse frisætter ressourcer i 
organisationen og medvirker potentielt til 
øget produktivitet. Større nærvær og til-
stedeværelse betyder også arbejdsglæde 
samt mindre arbejdspres, for sygefravær har 
økonomiske og menneskelige omkostnin-
ger både for medarbejderen, der er ramt af 
sygdom, og de kolleger, som må tage over. 
På nogle områder betyder mindre sygefra-
vær endvidere mindre forbrug af vikarer. En 
positiv indvirkning på personaleomsætning, 
arbejdspladsernes omdømme og rekrutte-
ringsgrundlaget er også mulige konsekven-
ser ved øget nærvær. Af alle disse grunde 
er systematisk håndtering af og opfølgning 
på sygefravær på tværs af kommunens 
arbejdspladser så afgørende.

Rigtig mange medarbejdere i Egedal Kom-
mune går hver dag på arbejde. Faktisk var 
94,2% af medarbejderne i 2021 raske hver 
dag og klar til at yde en indsats for kom-
munens borgere. Gennem de sidste par år 

har vi dog været udfordret på vores fravær, 
idet COVID-19-pandemien dels har forårsa-
get reelt sygefravær grundet smitte, dels 
har afstedkommet fravær pga. krav om 
isolation m.v. 

I forhold til sygefraværet har vi sat ind på 
tværs af kommunens arbejdspladser med 
konkrete forebyggende og trivselsfremmen-
de tiltag. Arbejdet bar frugt i 2020, hvor 
sygefraværet faldt markant, men i 2021 
er sygefraværet desværre steget igen. Vi 
vurderer, at stigningen bl.a. skyldes, at vi 
i 2021 opretholdte driften uden nedlukning 
og hjemsendelse, selvom COVID-19 rasede 
på vores arbejdspladser. Smitte, men også 
en vis træthed grundet COVID-19-udfor-
dringerne kan have påvirket organisationen 
til en forøgelse af sygefraværet. Det taler 
derfor for en ekstra indsats for trivslen og 
nærværet fremadrettet, hvis ambitionen om 
at reducere sygefraværet fra 5,8% i 2019 til 
4,4% i 2022 skal nås.
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Sygefravær

Sygefravær i  
Egedal Kommune

2017 2018 2019 2020 2021 Antal 
dage 
2020 – 
2021

Måltal 
2022

I alt i % 5,7% 5,6% 5,9% 5,3% 5,8% - 4,4%

I alt i dage 14,5 14,2 14,9 13,5 14,5 1,0 11,0

Kilde: Silkeborg Data.

Egedal Kommuner står ikke alene med en 
stigning i sygefravær i 2021, for det er noget 
hovedparten af alle landets kommuner 
kan genkende. Således er det kun ni ud af 
landets 98 kommuner, der har oplevet et 
fald i sygefraværet, og to kommuner har 
holdt status quo. I forhold til en sygefravær-
sopgørelse for 2021 ligger Egedal Kommune 

hhv. nummer 36 ud af 98 på landsplan og 
nummer 10 blandt kommunerne i Region 
Hovedstaden. Ser vi specifikt på Egedal 
Kommunes fire omkringliggende omegns-
kommuner, er det kun Frederikssund Kom-
mune, der er kommet bedre ud af 2021 end 
Egedal Kommune, mens Ballerup ligger på 
linje. Billedet ser ud som følger.

Sygefravær i omegnskommuner

Kommune Årsværk 2020 2020 2021 2021 Antal sygedage  
2020 – 2021

Dage Procent Dage Procent

Allerød 1.681 12,3 5,4% 13,9 6,1% 1,6

Ballerup 3.936 13,8 6,0% 14,8 6,5% 1,0

Frederikssund 2.880 14,2 6,2% 14,6 6,4% 0,4

Furesø 2.571 11,8 5,2% 13,5 5,9% 1,7

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor.
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Den lokale tætte ledelsesmæssige opfølg-
ning både i ledelseskæden og i forhold til 
den enkelte arbejdsplads/medarbejder i 
Egedal Kommune fortsatte i 2021, og le-
derne klædtes yderligere på til at håndtere 
svære personalesager. Lokalt har vi fulgt 
sygefraværsudviklingen nøje, men det har 
alligevel vist sig, at sygefraværet kun er 
faldet i ét center, mens det er steget i de 
øvrige syv.

Sygefravær fordelt på centre

Center
Sygefravær 
2020

Sygefravær 
2021

Måltal 
2022

Center for Arbejdsmarked og Ydelse 3,1 % 6,9 % 4,8 %

Center for By, Kultur og Borgerservice 3,8 % 4,0 % 2,9 %

Center for Teknik og Miljø 3,2 % 4,7 % 2,8 %

Center for Ejendomme og Intern Service 3,5 % 3,8 % 4,0 %

Center for Skole og Dagtilbud 5,0 % 5,8 % 4,4 %

Center for Sundhed og Omsorg 7,2 % 6,2 % 5,0 %

Center for Myndighed og Social Service 6,2 % 6,6 % 4,4 %

Center for Administrativ Service 2,2 % 1,6 % 3,1 %

Kilde: Silkeborg Data.

Måltallene i tabellen oven for stammer 
fra drøftelser i MED-organisationen og 
beslutninger i ledelsen truffet i en tid før 
COVID-19. Nogle centre er til trods for CO-
VID-19 tættere på og endog under målsæt-
ningen, og det er flot. For dem, der stadig 
mangler lidt, er det vigtigt at gå længere 
ned i detaljerne for at arbejde systematisk 
med at styrke nærværet i organisationen. 
Vi skal forstå baggrunden for det fravær, vi 
oplever. I mange af de borgernære afdelin-
ger har vi som nævnt arbejdet benhårdt for 
at holde gejsten og navigere i en hverdag i 
konstant forandring, og selvom det fortjener 

den helt store ros, især i Center for Sundhed 
og Omsorg, hvis sygefravær på trods af eks-
traordinære udfordringer er faldet, kan det 
lang seje træk under COVID-19 også være 
en forklaring på, at vi både fysisk og men-
talt er kørt lidt trætte i løbet af 2021. 

En forklaring på stigningen kan også fin-
des i, at vakancer grundet rekrutterings- og 
fastholdelsesudfordringer – igen inden for 
de borgernære områder – giver færre med-
arbejdere om opgaverne, og det kan resul-
tere i tidspres, øget opgavemængde samt 
eventuelt mistrivsel og sygefravær.
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Sikkert og sundt arbejdsmiljø 
Det skal være trygt og sikkert at arbejde 
i Egedal Kommune. Det gælder uanset, 
hvilke fysiske rammer vi arbejder inden for 
og hvilke psykiske arbejdsbetingelser der er 
knyttet til vores arbejdsudførelse.

Nogle arbejdsopgaver i kommunen er mere 
forbundet med risici end andre, men også i 
2021 kom COVID-19 generelt til at udfordre 
os mht. at forebygge risici i det fysiske, er-
gonomiske, biologiske og psykiske arbejds-
miljø. En metode til at arbejde systematisk 
med risici er at registrere arbejdsulykker og 
såkaldte nærvedulykker, herunder at analy-
sere, lære og eventuel ændre praksis. 

Nedenfor i grafen findes årets samlede 
antal registreringer af begge dele. Kun en 
andel af disse registreringer er overført 
til EASY. Det handler om de sager, hvor 
ulykken medførte fravær, eller hvor det ved 
sagsoprettelsen formodedes, at skaden med 
en vis sandsynlighed kunne medføre ydel-
ser efter lov om arbejdsskadesikring. EASY 
er det anmeldelsessystem, som skaden 
anmeldes i til hhv. Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring og Arbejdstilsynet. 

  Antal registreringer, herunder ulykker 
(inkl. COVID-19smitte), brilleskader og 
nærvedulykker.

  Antal registrerede arbejdsulykker.

  Antal anmeldte arbejdsulykker til EASY.

  Antal registrerede nærvedulykker.
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Kilde: SafetyNet.
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I 2021 er antallet af arbejdsulykker faldet, 
mens antallet af nærvedulykker er steget: 
I 2020 udgjorde arbejdsulykkerne afrundet 
66% af de samlede registreringer, mens de 
i 2021 er faldet til 47%. Det er umiddelbart 
positivt, for nærved-ulykkerne har færre og 
mindre alvorlige konsekvenser fx ift. syge-
fraværet, men der er et opmærksomheds-
punkt fremadrettet. ift. om arbejdsulykkere-
gistreringerne stiger, når hjemsendelse og 
tvunget hjemmearbejde ifm. COVID-19-situ-
ationen er endegyldigt slut. 

Det er værd at bemærke, at vi har et højere 
antal registreringer end tidligere år. Det 
skyldes, at vi er blevet stadigt bedre og 
mere systematiske med at registrere, når 
der sker eller er noget i vores arbejdsmiljø, 
der potentielt eller reelt udgør en risiko. Det 
kan også skyldes, at COVID-19-smitte er 
blevet anmeldt som en arbejdsulykke, når 
det har været tydeligt, at smitten er overført 
på arbejdspladsen, og med omikron-vari-
antens store smitteevne sidst på året er 
anmeldelsestallet steget. 

Hvordan kommer vi så hyppigst til skade? 
Nedenstående tabel viser en top fem ift. 
årsager til de arbejdsulykker, der er anmeldt 
i 2021 i Egedal Kommune:

De fem hyppigst forekom mende år-
sager til arbejds skader i 2021

• Fald og stød mod stationær genstand.

• Anden skadeområde.

• Fysisk overbelastning af krop.

• Slag, spark, kvælertag, knivstik m.v.

• Kollision med genstand eller person i 
bevægelse.
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Ulykkesanmeldelser fra de otte centre 2021
Antal ulykker per 
100 ansatte i 2021

Center for Administrativ Service 1 1

Center for Arbejdsmarked og Ydelse 2 2,2

Center for By, Kultur og Borgerservice 2 1,5

Center for Ejendomme og Intern Service 2 3,2

Center for Myndighed og Social Service 22 6,5

Center for Skole og Dagtilbud 133 7,9

Center for Sundhed og Omsorg 82 12,1

Center for Teknik og Miljø 7 9,7

I alt 251 7,9

Kilde: SafetyNet.

Kategorien Anden skadeområde rummer 
bl.a. de COVID-19-tilfælde, der er anmeldt 
som arbejdsulykke. De øvrige ulykker er lige 
som tidligere primært foregået i det fysiske 
eller ergonomiske arbejdsmiljø, hvor bl.a. 
fald, at slå sig på noget og forstrækninger 
er årsager, men samværet med hovedsage-
ligt borgere har også forårsaget ulykker gen-
nem slag, spark m.v. I 2021 har vi imidlertid 
oplevet et positivt fald i den slags skader.

Det er i overvejende grad jobfunktionerne 
inden for plejeområdet, det pædagogiske 
arbejde på børneområdet, undervisningen 
og omsorgsarbejdet på det sociale område, 
der er udsat for arbejdsulykker. I tabellen 
nedenfor ses fordelingen af arbejdsulykker 
blandt vores centre og andelen af arbejds-
ulykker per 100 ansatte.

Det er ikke overraskende, at de centre, hvis 
primæropgave indeholder direkte borger-
kontakt, har flest arbejdsulykker. Center for 
Sundhed og Omsorg er stadig det center, der 
har haft fleste arbejdsulykker per 100 medar-
bejdere. Det er måske ikke så overraskende, 
da medarbejderne her har tæt borgerkon-
takt, forflytninger mm. I Center for Skole og 
Dagtilbud faldt antallet af arbejdsulykker hen 
over året, men pga. flere COVID-19-smitte-
udbrud havde vi flere anmeldelser i slutnin-
gen af 2021. 

Det er et fælles ansvar for den enkelte med-
arbejder, medarbejderstaben, ledelsen samt 
arbejdsmiljø/MED-organisationen at følge op 
på skadestatistikken og forebygge risici, der 
ellers kunne resultere i fremtidige ulykker. 
Vi ønsker ikke arbejdsrelaterede skader per 
definition, men da arbejdsskader fx kan give 
udslag i sygefraværet og påvirke trivslen og 
den robusthed, som er så central for et langt 
og sundt arbejdsliv, er det et vigtigt opmærk-
somhedspunkt. Vi skal være forebyggende 
opmærksomme ift. arbejdsstillinger, konflikt-
håndtering, runderinger og instruktion. Sær-
lige risikogrupper er unge, nyansatte, gravide 
og ansatte, der arbejder alene.
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Sundhedsfremme
Sundhed handler ikke blot om at undgå sygdom, men også om  
at opnå en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende.  
Det skal være nemt at træffe sunde valg på vores arbejdsplads  
og vores sundhedsfremmende tiltag skal understøtte et sundt  
velbefindende.

For at sikre vores evne til at holde til et 
langt arbejdsliv og at forebygge belastning-
sener eller ligefrem arbejdsskader, tilbyder 
Egedal Kommune flere sundhedstilbud til 
alle medarbejdere. Vi har mulighed for at 
få tilbudt rygestop, indstillet arbejdsplads, 
opmålt til skærmbriller, instruktion i pause-
træning samt gode råd til fysisk træning. Alt 
sammen for at forebygge belastningsgener 
samt sikre ansattes evne til at holde til det 
lange arbejdsliv.

2021 har igen været præget af, at mange 
medarbejder har arbejdet hjemmefra, og 
at arbejdspladser har været optaget af at 
håndtere COVID-19. Heldigvis lykkedes det 
at gennemføre Egekomløbet med 328 delta-
gere. Der deltog 25 i kampagnen ”Vi cykler 

til arbejde”, og i skridttællerkonkurrencen 
deltog 250 ansatte. Hjemmearbejdende 
ansatte blev desuden tilbudt drop-in-online-
træning to gange om ugen i 15 uger.
Sundhedsordningen tilbød også:

• 68 ergonomiske vejledninger.

• 78 opmålinger til skærmbriller.

• 4 vejledninger til børneinstitutioner i 
 hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

• 10-15 minutters aktiv online træning for 17 
afdelinger på deres personalemøde.

Endelig har Sundhedsordningen udarbejdet 
fem videoer af 10 minutters varighed i regi 
af Fleksibel arbejdsplads. Her kan ansatte i 
daginstitutionen lave træning samtidigt med 
at børnene er deltagere. 

 Egedal Kommune – Personalepolitisk analyse 2021 35



Trivsel og arbejdsmiljø generelt
Arbejdet med at sikre et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø og muligheder for et langt 
arbejdsliv hviler på det samme fokus som 
andre indsatser på arbejdsmiljøområdet: 
Når vi fremmer vores fysiske og menta-
le trivsel, arbejdslyst og arbejdsevne, går 
håndtering og forebyggelse hånd i hånd, og 
vi er bevidste om, at vi alle har et ansvar 
for at bidrag til det fælles arbejdsmiljø. På 
den baggrund er mange gode og målrettede 
indsatser igangsat i den enkelte afdeling 
eller i centret.

På tværs af kommunens arbejdspladser har 
vi i 2021 fulgt op på den arbejdspladsvurde-
ring (APV), som blev igangsat i slutningen 
af 2020. Det har bl.a. ført til gode drøftelser 
i både arbejdsmiljø- og MED-organisatio-
nen om, hvordan vi forebygger og håndterer 
krænkende handlinger blandt os og mod os. 
Vi har identificeret, hvad en tryg arbejds-
plads er for os, og hvordan vi med udgangs-
punkt i et konstruktivt samarbejde med 
borgeren kan undgå at stå alene og utryg i 
en arbejdssituation. 

På den årlige arbejdsmiljødag foldede vi den 
nye bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø 
ud, herunder særligt hvordan vi forebygger 
eventuelle følelsesmæssige høje krav i ar-
bejdet med mennesker, og vi satte spot på 
værktøjer i vores konkrete lokale arbejdsmil-
jøarbejde med årshjul, dynamisk handleplan 
og samarbejde.

COVID-19 fortsatte med at sætte sig på 
arbejdsmiljødagsordenen hos os i 2021. Det 
handlede naturligt om, hvordan vi på bedst 
mulig måde kunne håndtere den biologiske 
og mentale udfordring, som smitten udgjor-
de for os gennem hele året. I den forbindel-
se har vi holdt fast i, hvordan den fleksible 
arbejdsplads har kunne bidrage positivt 
i situationen, og vi har holdt fast i at stå 
sammen om at passe på os selv og hinan-
den og om at skabe et sikkert arbejdsmiljø, 
hvor oplevelsen af engagement og motivati-
on står stærkt.
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Hvordan udvikler vi os?
Der er mange måder, vi kan udvikle os på som ansatte og som  
organisation. Det handler om mulighederne for at vokse – og det  
gør vi først og fremmest gennem opgaveløsningen, dvs. den gode  
borgerservice. Vi kan også vokse gennem ledelse, avanceringsmulig-
heder, faglige input mv.

Hvad har vi været optaget af i 2021?
I et år, hvor ledelsesopgaven endnu har 
været præget af kriseledelse og håndtering 
af en række nye og udfordrende opgaver 
grundet COVID-19, har vi stadig holdt fast i 
at arbejde med ledelsesudviklingen i Egedal 
Kommune. I forlængelse af de foregående 
år har vi i 2021 fortsat tilbuddet om intro og 
workshops om ledelsesgrundlag til nyansat-
te ledere, og vi har sat nye initiativer i gang 
for at styrke ledelsen – se mere nedenfor.

I 2021 har alle ledere som opfølgning på 
ledelsesevalueringen i 2020 været i dialog 
med egen leder og medarbejdere, borgere 
(råd, nævn og bestyrelser) og politikere (dér, 
hvor det var relevant). Dialogen har handlet 
om, hvordan lederne kunne udvikle sig som 
ledere. Det har givet helt ny erfaring at eva-
luere ledelse og samarbejde sammen med 
borgere og politikere.

Arbejdspladsvurderingen (APV), der også 
blev gennemført i 2020, har udmøntet sig 
i en række handleplaner, som ledere og 
medarbejdere har arbejdet videre med i 2021 
og som har udviklet Egedal Kommune som 
en sikker og sund arbejdsplads.

En af de helt store indsatser, som vi fort-
satte i 2021, er den fleksible arbejdsplads. 
Den fleksible arbejdsplads søger at skabe et 
mere fleksibelt arbejdsliv med større ar-
bejdsglæde, engagement, kreativ tænkning 
m.v. til følge hos medarbejdere. Samtidig 
skaber vi rammerne for at få arbejde og 
fritid til at gå op i en højere enhed inden for 
medarbejdernes livsfaser og behov. Dette 
skal medvirke til at fastholde og tiltrække 
dygtige medarbejdere og ledere. Helt na-
turligt i et COVID-år har der også inden for 
indsatsen vedrørende den fleksible arbejds-

plads været fokus på arbejdstider og 
hjemmearbejde. Vi har indgået en 
ny arbejdstidsaftale for lærerne, for 
administrativt ansatte og for teknisk 
servicemedarbejdere på Materielgår-
den. Det er alt sammen med til at 
få tiden til at hænge bedre sammen 
i vores arbejdsliv. Endeligt har den 
fleksible arbejdsplads bevirket, at de 
ansatte på daginstitutionsområdet har 
fået mulighed for via videomateriale 
at bevæge sig i arbejdstiden sammen 
med børnene, og på Egeparken pleje-
center har man som en del af arbejdet 
motion sammen med de ældre.

En af de helt store  
indsatser, som vi  
fortsatte i 2021, er den 
fleksible arbejdsplads.
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I budget 2022 har byrådet i Egedal Kommu-
ne fremhævet rekruttering og fastholde som 
et særligt fokusområde. Det er afgørende, 
at vi arbejder målrettet på at tiltrække de 
rigtige medarbejdere, og at fastholde vores 
mange dygtige og kompetente medarbejde-
re på alle fagområder. Der er allerede gjort 
en række erfaringer i 2021 ift. at uddanne, 
rekruttere og fastholde vigtige faggrupper 
på velfærdsområderne. Erfaringerne dan-
ner baggrund for ”Plan for fastholdelse 
og rekruttering i Egedal Kommune”, som 
kommer til at sætte rammerne for indsatser 
i 2022.

Nedenfor har vi kort samlet nogle af de 
aktiviteter, som medvirker til udvikling af 
den enkelte medarbejder og den samlede 
organisation i Egedal Kommune.

Medarbejderudviklings-
samtale (MUS) 
MUS skaber tryghed, åbenhed og værdi 
for både organisationen og medarbejderen. 
Mindst én gang årligt skal alle medarbej-
dere i Egedal Kommune have en MUS. Det 
bør dog blot være én af de mange samtaler 
og feedbacksitua-tioner, der er mellem leder 
og medarbejder. I den årlige MUS træder 
leder og medarbejder sammen et skridt væk 
fra den daglige opgaveløsning for at drøfte, 
om medarbejderens opgaver og kompe-
ten¬cer står i et fornuftigt forhold til hinan-
den. Samtidig arbejdes der på at skabe en 
tydeligere retning og prioritering i paletten 
af kompetenceudviklingsmuligheder, så det 
er synligt for leder og medarbejder, hvad 
mulighederne og forventningerne er.

En positiv oplevelse af MUS-samtalen og 
opfølgning på samme har stor betyd¬ning 
for arbejdsglæden. Der er fortsat brug for 
opmærksomhed hos vores ledere på at 
afholde den årlige MUS med alle medar-
bejdere.

Lederudviklingssamtale 
(LUS)
I lighed med MUS har vi LUS mindst én 
gang årligt, hvor ledere sætter sig sammen 
med egen leder for at se på håndtering 
og løsning af ledelsesopgaven. Den årlige 
LUS er en anledning til en fælles dialog og 
refleksion over arbejdstrivsel, motivation, 
udvikling og resultater. En mulighed for, 
at leder og leders leder sammen kan gøre 
status og løfte sig op over den daglige drift. 
Samtidig får leders leder mulighed for at 
give konkret feedback på det arbejde, lede-
ren udfører, og den måde, lederen bidrager 
til kerneopgaven. Samtalen skal skabe 
grundlag for lederens læring og udvikling.

Formålet med LUS er at skabe en dialog 
mellem leder og overordnet leder, der frem-
mer at lederens kompetenceudvikling sker i 
tråd med organisationens mission, vision og 
mål.
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Ledelsesudviklings-
aktiviteter
Ledelsesudviklingsaktiviteterne i Egedal 
Kommune udspringer af det fælles ledelses-
grundlag. I 2020 fik alle ledere et personligt 
ledelsesgrundlag, og i 2021 har vi fortsat 
dette arbejde.

Som en del af den løbende ledelsesudvik-
ling bliver alle ledere testet i forbindelse 
med deres ansættelse. Det er for at kvali-
ficere rekrutteringerne, men det giver også 
indblik i, hvilke udviklingsmuligheder den 
enkelte har. Dette tages naturligt ind i lø-
bende dialoger mellem den enkelte leder og 
dennes leder efterfølgende. 

Der afholdes introduktionsforløb for nye le-
dere fire gange årligt samt en række aktivi-
teter, der afhænger af ledernes opgaver. Vi 
kan fx klædes på ift. håndtering af perso-
nalesager, sygefravær, MED, arbejdsmiljø, 
teamsamarbejde i ledelsesteamet m.m.

Derudover har vi søsat et nyt initiativ for 
medarbejdere, der er vurderet at have po-
tentiale for at gå ledelsesvejen. Formålet er 
at udvide rekrutteringsgrundlaget på leder-
stillinger og sikre ekstra hænder til ledel-
sesopgaver, når der er brug for det. Der er 
gennemført et forløb, hvor deltagerne lærer 
om ledelse, mens de prøver ledelsesopga-
ven af i praksis. Deltagerne er blevet hjulpet 
til afklaring, refleksion og selvindsigt bl.a. 
gennem personlighedstest. Dette initiativ 
afprøves yderligere i 2022.
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Kompetenceudvikling på tværs af Egedal Kommune
Som ledere og medarbejdere ansat i 
Egedal Kommune skal vi aktivt bidra-
ge i arbejdet med kommunens daglige 
opgaveløsning og fortsatte udvikling. 
Kompetenceudvikling er et vigtigt mid-
del til at sikre, at vi som medarbejdere, 
ledere og organisation er klædt på til 
opgaverne, oplever at blive brugt rigtigt 
og kan se mening i de sammenhæn-
ge, vi indgår i. Kompetenceudvikling er 
samtidig et vigtigt værktøj ift. løben-
de at give en oplevelse af, at Egedal 
Kommune er en arbejdsplads, man kan 
vokse i, og hvor vi bestandigt søger et 
fagligt højt niveau i vores opgaveløs-
ning. Både ledere og medarbejdere har 
ansvar for, at der sker en løbende kom-
petenceudvikling, og for at anvende de 
erhvervede kompetencer i det daglige 
arbejde. 

Kompetenceudvikling forstås bredt 
og kan have mange andre former end 
kurser og traditionelle uddannelsesfor-
løb. Gennem de seneste år er der fx 
etableret kompetenceudviklingsmulig-
heder gennem netværk, hvor deltagere 
via sparring og erfaringsudveksling 
får mulighed for praksisnær læring og 
videndeling.

Kompetenceudvikling sker løbende via:

• Jobrotation.

• Sidemandsoplæring.

• Netværk og erfaringsudvekslings-
grupper.

• Vidensdeling og sparring.

• Coaching og mentorordninger.

• Feedback og supervision.

• Informationssøgning.

• Ændring af jobindhold (nye opgaver, 
udvidet ansvar).

• MUS.

Der udbydes en række kurser fra 
centralt hold, eksempelvis kurser i 
førstehjælp, Officepakken, uddannel-
se til MED-medlemmer, uddannelse 
for arbejdsmiljøgrupper, e-læring for 
nyansatte, introduktion til sagsbehand-
lingssystem, kursus i databeskyttelse 
med mere. 

Som et helt nyt initiativ er der i 2021 
iværksat workshops for større grupper 
af medarbejdere med borgerkontakt, 
som handler om god borgerservice i alle 
situationer. Formålet er at sikre, at bor-
gere har en god oplevelse i kontakten 
med Egedal Kommune, og at medar-
bejderne oplever sig klædt på til at yde 
god service i alle situationer. Det er et 
initiativ, der fortsætter i 2022.

Lokalt i de otte centre tilbydes desuden 
mange forskellige fag- og funktionsspe-
cifikke kurser, der er med til at sikre, at 
opgaver løses professionelt, kompetent 
og forsvarligt.
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Egedal Kommune er en stor og spændende 
organisation med mange forskellige med-
arbejdere, der hver dag kommer på arbejde 
for at gøre en forskel for borgerne. Det 
er medarbejderne, der opretholder driften 
hver dag, og som løser vigtige opgaver for 
borgere og virksomheder. Vi er med til at 
sikre, at vi udvikler os, så vi understøtter 
borgeres, virksomheders og Egedal Kommu-
nes udvikling bedst. Vi skal blive ved med 
at være en attraktiv arbejdsplads for dygtige 
medarbejdere. 

Denne analyse er derfor tænkt til at give 
input til en god dialog om den attraktive 
arbejdsplads og det næste års personale-
politiske indsatser. Vi håber, at den enkelte 
arbejdsplads i kommunen og MED-orga-
nisationen har fået stof til eftertanke og 
opfølgning i de lokale dialoger. Noget havde 
vi måske fornemmelse af før, hvorfor det 
indgår i Plan for fastholdelse og rekrutte-
ring, og noget skal vi følge op på og have 
uddybet fx i den kommende måling af triv-
sel, arbejdsmiljø og ledelse. Vi har allerede 
mange spændende opgaver foran os i 2022. 

Afrunding
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