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Personalepolitikken udtrykker Egedal Kommunes overordnede 
holdninger og mål på personaleområdet, og bidrager til, at 
kommunen er en attraktiv arbejdsplads. 
 
Egedal Kommune har en forventning om, at kommunens ansatte 
optræder professionelt, kompetent og imødekommende. De 
ansattes indsats, er afgørende for, at kommunen leverer en god 
service til borgere og brugere.  
 
 
 
 

Formålet med en personalepolitik 
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Udgangspunktet for ledelse og samarbejde er, at der udvikles et 
veldefineret samspil mellem ledere og medarbejdere. Såvel 
ledere som medarbejdere skal påtage sig et ansvar for at etablere 
en konstruktiv og anerkendende dialog og et givtigt samarbejde.  
 
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter indgår som 
nøglepersoner for at understøtte samarbejdet mellem ledelse og 
medarbejdere. 
 
Vores ambition 
 

• Vi vil omsætte værdierne (ansvarlighed, fællesskabelse og 
helhed) til adfærd i dagligdagen 

• Vi vil sikre åbenhed og et højt informationsniveau 
• Vi vil fremme udvikling, engagement og ansvarlighed i 

opgaveløsningen 
• Vi vil give de ansatte medindflydelse på deres arbejde i 

hverdagen, samt skabe ejerskab og medansvar hos de 
ansatte 

Ledelse og samarbejde 
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Sådan gør vi 
 
For at sikre relationen mellem ledere og medarbejdere er der 
fokus på samarbejdet mellem ledelsen og parterne. Det gøres ved 
løbende information, dialog og inddragelse af alle parter herunder 
relevante tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
 
Den lokale MED-aftale danner grundlaget for MED-arbejdet. 
 
Synlig ledelse er afgørende for succes. Lederen skal synliggøre 
værdier, mål, opgaver og forventninger til medarbejderen.  
 
Se følgende links for mere information: 

- Ledelsesgrundlag (på vej) 
- Ledelsesevaluering 
- PLUS  

 

 

https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/ledelsesevaluering
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/ledelsesevaluering
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/plus
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Egedal Kommune skal være i stand til at tiltrække kompetente 
medarbejdere, så de kan løse nuværende opgaver og være på 
forkant med de fremtidige.  
 
Vores ambition 
 

• Vi vil skabe de bedste muligheder for at tiltrække og 
fastholde kompetente medarbejdere 

• Vi tilstræber en bred og repræsentativt sammensat 
medarbejderstab, som afspejler befolkningens 
sammensætning 

• Vi vil fremtidssikre organisationen ved at tiltrække den 
yngre generation 

 
Sådan gør vi 
 
Vi tilstræber at ansætte den bedst egnede kandidat ud fra en 
samlet vurdering af ansøgernes faglige og personlige 
kvalifikationer under hensyn til arbejdsstedets øvrige 
personalesammensætning, de fremtidige opgaver og økonomi. 
 
Vi søger at få løbende feedback på, hvordan rekrutterings- og 
onboarding-processerne fungerer, og opleves af den nyansatte. 
Egedal Kommune tager sit sociale ansvar som arbejdsgiver 
alvorligt, herunder forpligtelserne i forhold til det rummelige 
arbejdsmarked. Derfor er vi positivt indstillet over for 
mulighederne for at indgå aftaler om job på særlige vilkår, som 
seniorjobs, løntilskudsordninger, fleksjob med videre. Det 
omfatter både medarbejdere, hvis arbejdsevne er forringet af 

Ansættelse 
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helbredsmæssige eller sociale årsager og ansøgere, der har 
vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet på almindelige 
vilkår.  
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Vores ambition 
 

• Ledere sikrer, at medarbejdernes faglighed løbende 
styrkes, og at der bliver skabt mulighed for at dele viden 
på tværs i organisationen 

• Vi skaber rammerne for, at opgaveløsningen er innovativ 
og effektiv. 

 
Sådan gør vi 
 
Både ledere og medarbejdere har ansvar for, at der sker en 
løbende kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling skal både 
opfylde arbejdspladsens behov og medarbejderens ønsker til 
personlig og faglig udvikling. Medarbejder og leder skal tage 
ansvar for at anvende de erhvervede kompetencer i det daglige 
arbejde. 
 
Kompetenceudvikling bør ske løbende via: 
 
• Jobrotation 
• Sidemandsoplæring 
• Netværk og erfaringsudvekslingsgrupper  

(ERFA-grupper) 
• Vidensdeling og sparring 
• Coaching og mentorordninger 
• Feedback og supervision 
• Informationssøgning 
• Ændring af jobindhold (nye opgaver, udvidet ansvar) 
• MUS 

Kompetenceudvikling 
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Se også følgende links for mere information: 

- MUS 
- Jobrotation 
- Kurser og uddannelse 

 

 

https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/mus
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/mus
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/jobrotation
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/jobrotation
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/kurser-og-uddannelse
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/kurser-og-uddannelse
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I dette afsnit defineres de overordnede principper for den lokale 
løndannelse, som finder sted indenfor de enkelte enheder. 
 
Løndannelse er et af redskaberne i personalepolitikken for at 
fremme og udvikle værdier og målsætninger. 
 
Vores ambition 
 
Egedal Kommune ønsker at tilbyde en konkurrencedygtig løn, 
sammenholdt med de omkringliggende kommuner.  
Udmøntning af løndannelsen er under løbende tilpasning til 
opgaveløsningen på kommunens arbejdspladser. Den 
overordnede lønpolitik skal derfor suppleres med lokale rammer 
på de enkelte arbejdspladser.  
 
Løndannelse skal  
 

• være et værktøj, der medvirker til at tiltrække, udvikle og 
fastholde kompetente medarbejdere  

• være et værktøj, der medvirker til at sikre opfyldelsen af 
værdier, kultur og mål  

• anvendes som et aktivt ledelsesredskab inden for 
rammerne af lovgivningen og de til enhver tid gældende 
overenskomster og aftaler  

• tilstræbe, at løndannelsen i videst muligt omfang finder 
sted lokalt inden for den enkelte enhed  

• sikre en synlig og gennemskuelig sammenhæng mellem 
løn, mål, kompetencer, opgaver og arbejdsplads  

Løn 
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• sikre, at løndannelsen er både drifts- og 
udviklingsorienteret  

• sikre, at der efter forhandling gives mulighed for 
honorering af en særlig indsats 

 
 
Sådan gør vi 
 
Den lokale løndannelse skal foreligge skriftligt og indenfor 
rammerne af den overordnede lønpolitik. Fastlæggelse af en lokal 
løndannelse hverken kan eller skal udelukke, at der nødvendigvis 
må ske en individuel afgørelse i konkrete tilfælde.  
Den enkelte medarbejder kan anmode om en lønsamtale med sin 
nærmeste leder. Selve forhandlingsretten ligger hos de faglige 
organisationer.  
Der afholdes en årlig drøftelse i Hoved-MED om løndannelse, den 
samlede lønudvikling og lønudviklingen for de større faggrupper, 
som indgår i den Personalepolitiske redegørelse. 
 
Se også følgende link for mere information: 

- Årlige lønforhandlinger 
 

 

https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/aarlige-loenforhandlinger
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Vores ambition 
 
Alle ansatte skal opleve en god balance mellem arbejdsliv og 
privatliv.  
 
Sådan gør vi  
 
 

• Fastholdelse af kompetente ansatte 
• Gradvis overgang til forskellige livsstadier  
• Udvikling af en arbejdsplads, hvor alle tager ansvar og 

viser omsorg for kollegaer, der har særlige behov.  
 
Se følgende links for mere information: 

- Omsorgsdage 
- Senior- og fritvalgsdage 
- Seniorpulje  
- Orlov 

 
 

 

Familie- og seniorliv 

https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/familie-og-seniorpolitik
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/familie-og-seniorpolitik
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/seniorpulje
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/haandter-barsel-og-orlov
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Vores ambition 
 

• Sikre medarbejdernes holdbare arbejdsliv ved 
helhedsorienteret at forebygge arbejdsrelateret fravær 
samt forsøge at fremme og bevare medarbejdernes 
fysiske og mentale trivsel, arbejdslyst og arbejdsevne  

• Øge sundheden og sikkerheden for særligt udsatte grupper 
• En rummelig arbejdsplads, hvor hensynet til såvel den 

enkelte som det fælles tilgodeses under hensyntagen til 
muligheden for at levere kerneopgaven  

• Konstant fokus på, at alle er bevidste om deres eget 
positive bidrag til det fælles arbejdsmiljø 

• Løbende inddragelse af medarbejderne for at skabe et 
bedre arbejdsmiljø. 

 
 
Sådan gør vi  
 
Vi har en målsætning om at skabe muligheder og rammer, som 
løbende udvikler kerneopgaven blandt andet ved at motivere den 
enkelte arbejdsplads til at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel 
samt forebygge arbejdsrelateret fravær og nedslidning for alle 
ansatte. Vi forpligter os til løbende at vurdere eventuelle 
arbejdsmiljørisici som kan fjernes eller mindskes. Vi arbejder på, 
at gøre det lettere for medarbejderne at vælge en sundere måde 
at leve på, også ved at gøre omgivelserne og vilkårene mere 
sunde. Derfor har vi indsatser både vedrørende det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø, motion, rygning, alkohol samt misbrug. 

Sundhed og arbejdsmiljø 
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Se følgende links for mere information: 

- Arbejdsmiljøportal 
- Sundhedstilbud 

 

https://egenettet.egedalkommune.dk/da/arbejdsmilj%C3%B8
https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/mere-bevaegelse-naar-vi-arbejder-paa-kontor
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Fratrædelser omfatter både ansøgt fratrædelse på grund af andet 
job, pension, studie eller lignende og uansøgt afskedigelse.  
 
Vores ambition 
 
Ud fra værdierne ansvarlighed, fællesskabelse og helhed ønsker 
vi, at alle former for fratrædelser forløber på en ordentlig og 
værdig måde, at man sikrer og fastholder vigtig viden og erfaring 
i forhold til kommunens opgaveløsning, samt at kommunen 
opfattes som en god og ordentlig arbejdsgiver. 
 
Sådan gør vi 
 

• Ansvarlighed og respekt vises overfor både den, der 
forlader arbejdspladsen, og dem der bliver tilbage 

• Sikre en mulig og ordentligt overlevering af opgaver og 
viden for både de afgående medarbejdere og 
tilbageblivende medarbejdere 

• Muligheder for omplacering eller ændringer af 
ansættelsesforholdet overvejes som alternativ til 
afskedigelse 

• Sikre at afskedigelse af medarbejdere, når det ikke kan 
undgås, sker på et sagligt grundlag, uden vilkårlighed og 
forskelsbehandling 

 
Se følgende links for mere information: 
- fratrædelsessamtaler 
 

Fratrædelse 

https://egenettet.egedalkommune.dk/da/indhold/fratr%C3%A6delsessamtaler


 

 

 

 

 

Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
Tlf: 7259 6000 
kommune@egekom.dk 
egedalkommune.dk 
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