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Velkommen 

 

 

 

Tom Ahmt 
Kommunaldirektør 



Økonomi 



Bosætningsstrategi 

• Vi er i proces med en 
bosætningsstrategi, der 
skal sætte retning for de 
kommende års 
bosætningsindsats 

 

• Målet er at øge antallet 
af tilflyttere til 
kommunen og samtidig 
styrke vores indsats for 
modtagelse og 
fastholdelse 

 



Bosætningsstrategi 

• Vi har et særligt fokus på 
pendlere, studerende, 
nyuddannede og den 
udenlandske arbejdskraft  

 

• Vi vil iværksætte en 
række forskellige 
handlinger, herunder 
generelle handlinger og 
handlinger, der er 
specifikt rettet mod en 
målgruppe 

 



Bæredygtighed prioriteres 



Ytringsfrihed 



Temadag for Hoved MED-udvalget 



Præsentation af Hoved 
MED-udvalget 

MED- og arbejdsmiljøorganisationen 

https://youtu.be/5xSdAt-MKt8
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/


Ledelsesrepræsentanter 

• Tom Ahmt, kommunaldirektør, (formand ) 

• Chriss Edward Mailandt-Poulsen, direktør 

• Søren Lorenzen, direktør 

• Stig Werner Isaksen, direktør 

• Karen Storgaard Larsen, direktør 

 

https://youtu.be/5xSdAt-MKt8


Tillidsrepræsentanter 

• Heidi Tina Hald, FTR/FOA (Næstformand ) 

• Mads Lund, FTR/DLF 

• Dorrit M. Vestermark Knudsen. FTR/BUPL 

• Dorte Lindeman Adamsen, FTR/DSR 

• Anja Birgitte Johannsen, FTR/HK 

• Betsy Nyman Jensen, FTR/FOA 

• Henrik Bützau Hasling, TR/IDA og AC 

• Susanne Jenny EG Olesen, TR/DS 

• Per Rieder, TR/3F 

• Christian Freund FTR/SL 

 

https://youtu.be/5xSdAt-MKt8


Arbejdsmiljørepræsentanter 

• Kenneth Lind Jensen 

• Mia Joy Borring Paridaen 

• Claudia Craft Johnsen 

 

https://youtu.be/5xSdAt-MKt8


Nyt fra Personaleafdelingen 

 

 

 

Søren Lorenzen 
Direktør 



Strategiplan for 2018-2020 
M

å
le

t Aabenraa Kommune som en attraktiv arbejdsplads, 

kendetegnet ved et godt fysisk og psykisk 

arbejdsmiljø med højt fokus på trivsel og sundhed 

Styrket psykisk 

arbejdsmiljø og 

social kapital 
Forebygge 

sygefravær 

Forebygge 

arbejdsulykker 



Psykisk arbejdsmiljø og social kapital 

Mål 2020 Status 2018 

At Aabenraa Kommunes samlede 

sociale kapital minimum ligger på 

samme niveau som i 2016. 

  

2016: 71,2 

2018: 68,3 

Gennemsnit DK: 63,6 

At oplevelsen af mening i arbejdet 

minimum ligger på samme niveau 

som i 2016 

2016: 82,2 

2018: 80,4 

Gennemsnit DK: 75,2 

  

At oplevelsen af involvering i 

arbejdspladsen ligger på samme 

niveau som i 2016 

2016: 70,8 

2018: 69,1 

Gennemsnit DK: 60,4 

  

At oplevelsen af stolthed indgår som 

et spørgsmål i Trivselsmålingen 2018 

og 2020 

2018: 71,7 



Sygefravær  

Sygefraværsprocent for ordinært ansatte fordelt på forvaltning 

16 

2013 2016 2017 2018 
September 

2019 

Børn og Skole 4,2 4,7 4,6 4,9 4,7 

Jobcenter & 
Borgerservice 

5,7 4,4 5,0 4,1 3,1 

Kultur, Miljø & 
Erhverv 

2,7 3,2 3,7 3,3 3,7 

Social & Sundhed 4,9 5,6 6,2 6,3 5,6 

Staben 2,1 3,6 2,4 3,1 3,9 

Aabenraa 
Kommune 

4,3 4,9 5,2 5,3 4,9 



Arbejdsulykker 

17 

2017 2018 Pr. 31.10.2019 

 
Arbejdsulykker 1.149 556 432 

 
Nærved-ulykker - 1194 963 

 
Krænkende handlinger - - 150 



Forebyggelse og håndtering af vold og 
krænkende handlinger 

Holdning 

”I Aabenraa Kommune tolererer vi ikke, at 
vores medarbejdere bliver udsat for trusler, 
vold, seksuel opmærksomhed, chikane eller 
mobning. Vi ser det derfor som en fælles 
opgave blandt alle kommunens ledere og 
medarbejdere at forebygge at medarbejdere 
bliver udsat for vold og krænkende 
handlinger.” 

 



Den gode historie 



Program 

Kl. 9.15-11.00 - Når gode mennesker handler ondt - tabu om forråelse  

Dorthe Birkmose  

Kl. 11.00-12.00 - Workshop 

Dorthe Birkmose  

 

Kl. 12.00-12.45 - Frokost, HAL 5 

Information om Trivselsordningen  

Kl. 12.45-13.15 - Dagens overraskelse, Arenaen 

 

Kl. 13.45-14.00 - Nyt om MED- og arbejdsmiljø 

MED- og arbejdsmiljøkonsulenter fra Personaleafdelingen 

Kl. 14.00-14.15 - Trivselsordningen for medarbejdere 

Den gode historie fra en arbejdsplads i Aabenraa Kommune 

Kl. 14.15-15.45 – Anerkendelsessamfundet - den nødvendige kritik som 
forudsætning for udvikling. Rasmus Willig. 

Kl. 15.45-16.00 - Tak for i dag  

Interview med næstformand for Hoved MED-udvalget Heidi Tina Hald 
 



Velkommen 
Dorthe Birkmose  

 



Nyt om MED- og arbejdsmiljø 
 

 

 

 

 



Præsentation af mig 

Klaus Moldt 

MED- og Arbejdsmiljøkonsulent 



Tre erkendelser fra 
adfærdspsykologien 

 

 

1. Vi gør, som vi plejer 

2. Vi gør, hvad andre gør 

3. Vi gør det, der er lettest at gøre 

 
 

 

 

Daniel Kahneman, Tænke hurtigt, tænke langsomt 

 

 



Vi gør som vi plejer 



Vi gør, som de andre gør 

• Når vi køber bestseller bøger 

• Når vi vælger den mest populære restaurant 

• Når vi følger mode 

• Når vi lærer normer på en ny arbejdsplads 

• Når vi betaler skat 

• Når vi tager hjelm på 



Vi gør det, der er lettest at gøre 

Måske skal vi fokusere 
mere på, hvordan vi gør 
det rigtige valg let, 

end på at give folk mere 
information og rationelle 
argumenter? 



Krænkelser og seksuel chikane 

Set fra arbejdsmiljøgruppens side 



Hvad siger arbejdsmiljøloven - § 9 a 

”Ved arbejdets udførelse  

skal det sikres, at arbejdet ikke medfører  

risiko for fysisk eller psykisk  helbredsforringelse  

som følge af  

krænkende handlinger, herunder mobning og 

seksuel chikane” 



Arbejdstilsynet  
kan ikke  

træffe afgørelse om 
problemer: 

 
der har direkte baggrund i ledelsens 

overordnede beslutninger, 

samspillet med ledelse og 
ansattes og ansatte indbyrdes, 

faktorer der udspringer af forhold 
udenfor virksomheden 

Arbejdstilsynet  
kan  

træffe afgørelse om 
problemer: 

 
der direkte eller indirekte er knyttet 

til den enkeltes arbejdssituation  
 

(…hvis der er en sikkerheds- og 
sundhedsmæssig risiko) 



Vurdering af risiko 

Hyppighed Varighed Grovhed Risiko 



APV og risikovurdering 



MED- og arbejdsmiljøindsats 2020 
Trivsel på arbejdspladsen 

• Rundt om sygefravær 

• Lærings- og inspirationsdage 

• SafetyNet 

• Arbejdsmiljøuge 43 

• TR og AM-konference 

• MED-klippekort 

• MED og AM-uddannelser 



Den gode historie 



Rasmus Willig 



Interview Heidi Hald 
næstformand HMU 

 



TAK for i dag  


