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Retningslinjer for anvendelse af personprofilanalyser i 
Aabenraa Kommune 

 

Indledning 

Aabenraa Kommune anvender analyseværktøjer. Den ansvarlige for Aabenraa Kom-

munes analyseværktøjer er Sekretariats- og udviklingschefen.  

Aabenraa Kommune tilslutter sig retningslinjerne i ”Professionel personvurdering i of-

fentlige og private virksomheder”, udarbejdet af den nationale referencegruppe for 

personvurdering og udgivet i 2004 af Psykologisk Forlag www.personvurdering.dk. 

 

Formål med analyseværktøjer 

Analyseværktøjer er udelukkende et dialogværktøj og kan ikke stå alene. Analysens 

resultater danner udgangspunkt for en dialog omkring en persons ressourcer, kompe-

tencer og udviklingsmuligheder. Analysens resultat er således ikke en ”facitliste” eller 

et ”sandhedsbillede”. 

 

Anvendelsen af analyseværktøjer 

I forbindelse med rekrutteringer anvender Aabenraa Kommune som udgangspunkt 

kun analyseværktøjer ved besættelse af lederstillinger. I forbindelse med ansættelser 

gælder følgende:   

 Det er obligatorisk at udarbejde jobprofil og udarbejde profilanalyse af ansøge-

re til stillinger som direktør ved brug af ekstern konsulent 
 Det er obligatorisk at udarbejde jobprofil og udarbejde profilanalyse af ansøge-

re til stillinger som afdelingschef ved brug af intern konsulent 
 Det er valgfrit at udarbejde jobprofil og udarbejde profilanalyse af ansøgere til 

stillinger som institutionsledere og afdelingsledere. 
  

Den enkelte ansøger kan dog afslå at lade sig profilere. 

 

Administration af analysemateriale 

Administration af analysematerialet fortages af medarbejdere, der er certificerede i 

anvendelse af analyserne. Resultaterne opbevares aflåst og behandles fortroligt. Det 

er kun den analyserede person og certificeret personale i Aabenraa Kommune, der har 

adgang til analyseresultaterne i henhold til People Tools retningslinjer.  

I forbindelse med rekrutteringer viser og præsenterer certificerede medarbejdere per-

sonprofilen for ansættelsesudvalget og drøfter fortolkningen af profilen med udvalget. 

 

Opbevaring og destruktion 

Aabenraa Kommune efterlever gældende regler i Persondataloven og opbevarer analy-

seresultaterne aflåst og fortroligt så længe, det er aktuelt og relevant. Hvis der fore-

ligger et åbenlyst formål med at opbevare materialet længere end 3 måneder, kræver 
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det et samtykke fra den analyserede person. Den analyserede person kan til enhver 

tid kræve analyseresultatet destrueret. 

 

Tilbagemelderen 

For at sikre en faglig og professionel proces i forbindelse med personvurderinger, an-

vendes kun medarbejdere, der er uddannede og certificerede i analyseværktøjet til at 

bedømme, tolke og give tilbagemelding på analyser. 

 

Information om analyseværktøjet 

Analysepersonen informeres altid grundigt om formålet med analysen og om teori og 

baggrund for analyseværktøjet. Analysen gennemføres online ved hjælp af log-in. Ved 

tilbagemeldingen modtager respondenten uddybende information om etik og gennem-

førsel. 

 

Tilbagemelding 

Der gives en grundig tilbagemelding og dialog omkring analysen ansigt til ansigt. Den 

analyserede person får desuden en trykt udgave af analyseresultatet samt en udførlig 

manual omkring profilværktøjet. 

Tilbagemelding til den analyserede person og til et evt. ansættelsesudvalg foregår i 

øvrigt ud fra Aabenraa Kommunes personalepolitiske værdier: Åbenhed og dialog, 

samarbejde og medbestemmelse, udvikling og forandring, mangfoldighed og rumme-

lighed samt trivsel og tryghed.   

 

Spørgsmål 

Vil du vide mere om brugen af analyseværktøjer eller processen, er du velkommen til 

at kontakte HR-chef  Bente Poulsen. Du kan læse om udbyderen af profilværktøjet på 

www.peopletools.dk. 

Godkendt på direktionsmødet den 9. september 2011 og sendt til orientering i HMU 

den 29. november 2011. 


