
 

 

Personaleafdelingens Mål og Indsatser 2020 
 

1. Forord 
Beskrivelse af mål og indsatsområder tager naturligt afsæt i en strategisk ramme som 

udgøres af ”Sund Vækst”, Direktionens Strategiske Spor og Vision for Staben. Derud-

over har Chefgruppen identificeret en række tværgående temaer, som også bidrager 

til at sætte retning for Stabens mål og indsatser.  

 

Sund Vækst 

Vækststrategien sætter gennem mission og vision rammerne for hvordan Aabenraa 

Kommune udnytter sit vækstpotentiale. Særligt missionen ”Det gode liv” og herunder 

også ”Det gode arbejdsliv” giver et klart perspektiv for, hvordan Stabens opgaver kan 

tænkes ind i de kommunale kerneopgaver.  

 

Direktionens Strategiske Spor 

De strategiske spor afspejler bevægelsen fra fokus på sikker drift til en mere proaktiv 

strategisk rolle som er både stærkere og mere udadvendt. Strategien hviler stadig på 

et værdigrundlag, der støtter en fælles kultur i en organisation, hvor faglig specialise-

ring er et aktiv for at være dygtig i samspil med andre.  

 

Vision for Staben 

”Vi er kendt for at bidrage kompetent til, at Aabenraa Kommune på tværs af organisa-

tionen kan løse morgendagens behov. Det gøres med en fleksibel og forandringsparat 

tilgang, hvor merværdi for hele organisationen er i fokus.” 

 

Tværgående temaer for 2020 og frem 

Chefgruppen har identificeret en række tværgående temaer, der opfattes som centrale 

de kommende år og retningsgivende for Staben og dermed også for mål og indsatsbe-

skrivelsen i den enkelte afdeling.  

 

Der er en selvstændig pointe, at de nævnte temaer har et flerårigt perspektiv og der-

med understøtter italesættelsen af spor fremfor specifikke tværgående mål med slut-

dato det kommende år.  

 

Central styring – decentral ledelse 

Central styring – decentral ledelse er det grundlæggende styringsparadigme i Aaben-

raa Kommune. Der er tale om en decentral styreform, hvor kompetencer og ansvar 

lægges så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Konkret 

betyder det, at politikkerne fastlægger mål og budget for kommunens servicetilbud, 
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og at institutioner og forvaltninger får frit råderum inden for de dialogbaserede fast-

lagte mål og rammer.  

 

Implementeringen af resultatet af koncernudbuddet på økonomi, løn og indkøbssy-

stem bliver anledningen til at kigge nuværende styringspraksis an og sandsynligvis 

revidere en række styringskoncepter med afsæt i den rette balance mellem central 

styring og decentral ledelse.  

 

Tværfaglig opgaveløsning 

Tværfaglig opgaveløsning er en præmis for Staben, forstået på den måde, at vi er op-

taget af at bidrage til at løse de opgaver, der udspringer af organisationens og ikke 

mindst fremtidens behov. Vi ønsker til en hver tid at være resten af organisationens 

naturlige valg, når det kommer til opgaver indenfor vores faglighed. Tværfaglig opga-

veløsning forudsætter et stærkt fokus på ledelse- og kompetenceudvikling, således at 

vores bidrag fortsat er kendetegnet ved at være kompetent.  

 

Digitalisering 

Digitalisering og den teknologiske udvikling er tilsvarende et tema, som både under-

støtter og udfordrer Stabens opgaveløsning. Vi skal på den ene side være parate til at  

udnytte det potentiale, som digitalisering og den teknologiske udvikling giver i vores 

opgaveløsning overfor den resterende organisation, men skal samtidigt kunne håndte-

re de udfordringer, som uafladeligt vil opstå på Stabens kerneområder. Eksempel her-

på kunne være administrative robotter, kunstig intelligens, datahåndtering, it-

sikkerhed herunder ikke mindst den nye persondataforordning eller kontantløse beta-

lingsstrukturer.  

 

De effektive stabe 

De effektive stabe er et konkret tema, som rammesætter en opmærksomhed på Sta-

bens egen produktion. Det kunne, alt afhængig af afdeling, være opstilling af KPI’er 

eller produktionsmål, men kunne også relatere sig til bestemte metoder eksempelvis 

projektmodellen. I relation til kommunens kerneopgaver italesættes også et fokus på 

intern regelforenkling og afbureaukratisering af interne regler og retningslinjer ud fra 

en betragtning om, at der over tid kan være skabt uhensigtsmæssigt bureaukrati, som 

opfattes som forstyrrende i resten af organisationen.  

 

Investeringsstrategier 

Investeringsstrategier som metodisk koncept har med stor succes vundet indpas på 

flere områder i Aabenraa Kommune. Altså det forhold, at man med en målrettet risiko 

investerer i en indsats, som giver en forventet effekt/afkast, som ellers ikke ville være 

opnået. Staben bidrager ofte til at udarbejde investeringsstrategier og det synes op-

lagt at afdække om Staben på egne områder selv vil kunne initiere et eller flere inve-

steringsprojekter.  
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Anvendelse og opbygning af Mål og Indsatsområder 2020 

Det er Chefgruppens klare intention, at beskrivelse af mål og indsatsområder for 2020 

bliver en udviklingsplan for den enkelte afdeling, som først og fremmest er et ledel-

ses- og kommunikationsværktøj. Det giver sig selv i udarbejdelsesfasen, men det til-

stræbes ligeledes jf. temaet omkring lederudvikling i Staben, at dokumentet bliver et 

centralt omdrejningspunkt for den samlede ledelse i den enkelte afdeling.  

 

Der er metodefrihed i den enkelte afdeling ifht. beskrivelsen indenfor rammerne af 

nedenstående indholdsfortegnelse: 

 

- Fælles Forord (svarende til ovenstående) 

- Indledning fra den enkelte afdeling 

- Beskrivelse af mål og indsatser, som både kan være drifts- og udviklingsmål, 

men hvor nogle skal relatere sig til ovenstående emner 

- Opfølgning og dialog med kort beskrivelse af, hvordan mål og indsatsområder-

ne bringes i spil i afdelingen i løbet af året.  

 

2. Personaleafdelingens mål og værdier 
Personaleafdelingen er én af afdelingerne i Staben og kobler sig derfor på det strategi-

ske afsæt og de aftalte fælles mål og indsatsområder.  

 

Personaleafdelingen har hen over efteråret 2019 drøftet afdelingens mål og værdier, 

som er fastlagt til følgende:  
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3. Personaleafdelingens mål og indsatser 2020 

Central styring – decentral ledelse 

 

Indsatsområde 

 

Udbyde et bredt undervisningstilbud til organisatio-

nen på hele personaleområdet i 2020  

Mål Faglig dygtiggørelse både i organisationen og internt gen-

nem et bredt undervisningstilbud, som også opleves som 

let tilgængeligt 

Involverede Løn og Personale (tovholder Bente) 

Deadline  Løbende hen over 2020 

 

 

Indsatsområde Lederudvikling 

Mål Implementere og gennemføre lederudviklingsindsatser i 

henhold til indsatskataloget fra 2019 

Involverede Anja, Helle, Annette og Elsebeth 

Deadline 2. kvartal 2020 

 

 

 

Det Gode Liv er Aabenraa Kommunes mission. Det Gode Liv skal alle kommu-

nens medarbejdere skabe sammen med kommunens borgere, foreninger og er-

hvervsliv.  

 

Det forudsætter, at kommunens medarbejdere har et godt arbejdsliv. Det Gode 

Arbejdsliv blandt alle kommunens medarbejdere er derfor en målsætning for 

Personaleafdelingen.  

 

Det gode arbejdsliv fremmes, når 

• Kommunens medarbejdere oplever en professionel og effektiv perso-

naleadministration 

• Kommunens ledere altid får kompetent sparring og bliver udfordret af 

os, og vi understøtter dem til at udøve god ledelse 

• vi med opdateret viden er et velfungerede støtteapparat for alle 

kommunens arbejdspladser 

 

For at fremme det gode arbejdsliv er følgende kerneværdier for os: 

• Vi opsøger gode samarbejdsrelationer, hvor vi opleves som kompe-

tente medspillere 

• Vi vil gerne udfordres og udfordrer gerne 

• Vi møder samarbejdspartnere med tillid og forventer at blive mødt 

med tillid 

• Vi opsøger ny viden og bringer det i spil 

• Vi forstår, at det, vi bidrager med, er en del af en helhed 

• Vi vil det tværfaglige samarbejde, hvor vi spiller hinanden gode 
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Indsatsområde Udarbejde ny strategi for MED- og AM-indsatsen 

2021-2023 

Mål Gennemføre proces for udarbejdelse af ny strategi for 

MED- og AM-indsats 2021-2023, så strategien er vedtaget 

inden udgangen af 2020 

Involverede  Henriette og Klaus 

Deadline  1. januar 2021 

 

Indsatsområde Understøtte værdibaseret ledelse 

Mål Løbende revurdering af centrale retningslinjer. Udfordre 

organisationen til færre regler og undgå ”den indre fabrik”. 

Involverede Løn og Personale 

Deadline Løbende 2020 

 

Indsatsområde Implementere nye nationale mål på arbejdsmiljøom-

rådet og ny lovgivning på arbejdsmiljø og arbejds-

skadeområdet 

Mål Sikre at nye nationale mål og ny lovgivning på arbejdsmil-

jøområdet indarbejdes i Aabenraa Kommunes forebyg-

gende og opfølgende arbejde på arbejdsmiljøområdet 

Involverede  Henriette og Klaus 

Deadline  4.kvartal 2020 

 

Tværfaglig opgaveløsning 

 

Indsatsområde HR-regnskab 2019 

Mål Levere et faktuelt grundlag for kommunens brug af med-

arbejder-ressourcer 

Involverede  Anja, Helle, Henriette, Conny og Elsebeth 

Deadline  1.april 2020 

 

 

Indsatsområde Opdatering af organisationens kompetencer til at 

håndtere besparelser, omplaceringer og lignende 

Mål Udvikle kompetencerne både i organisationen og internt til 

at håndtere personalesager begrundet i organisationens 

forhold 

Involverede Mette, Mette, Tine og Bente 

Deadline 2. kvartal 2020 

 

Indsatsområde Implementering af MED- og AM-strategi 2018-2020 

og kobling til trivselsmåling 2020 

Mål Sikre implementering af centrale mål – understøtte den 

decentrale implementering af målene 

Involverede  Henriette, Klaus og Bente 

Deadline  1. januar 2021 
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Indsatsområde Digital kompetenceudvikling 

Mål Understøtte udvikling af digitale kompetencer i organisati-

onen – i henhold til vækstplan 2022. Mål for 2020 er, at 

der påbegyndes et undervisningsforløb for slutbrugere på 

økonomi, løn- og personaleområdet, der er identificeres 

som et pilotprojekt 

Involverede  Annette og Bente 

Deadline  Løbende i 2020 

 

Indsatsområde Forskningens Døgn 2020 

Mål Planlægge og gennemføre Forskningens Døgn 2020 

Involverede  Helle 

Deadline  April 2020 

 

Indsatsområde Rekrutteringsanalyser  

Mål Opfølgning på rekrutteringsanalyser på Social- & Sund-

hedsområdet. Understøtte udarbejdelse af rekrutterings-

strategi og understøtte evaluering af indsatser 

Involverede  Anja 

Deadline  September 2020 

 

Indsatsområde Trivselsmåling 2020 

Mål Gennemføre og sikre opfølgning på trivselsmåling 2020 

Involverede  Henriett og Klaus 

Deadline  4.kvartal 2020 

 

Indsatsområde Medarbejderfest 2020 

Mål Planlægge og gennemføre Medarbejderfest 2020 

Involverede  Helle 

Deadline  3.kvartal 2020 

 

Digitalisering 

 

Indsatsområde Digitalisering af personaleadministrative arbejds-

gange 

Mål Sikre løbende digitalisering af personaleadministrative ar-

bejdsgange og processer – i henhold til vækstplan 2022. 

Mål for 2020 – identificere og gennemføre automatisering 

af flere administrative processer på løn- og personaleom-

rådet i bølge 2. 

Involverede  Karina L og Jørgine 

Deadline  Løbende i 2020 

 

 

Indsatsområde Fortsat implementering af digitale blanketter og di-

gitale løsninger  

Mål Udbygning af området i Ditmer flex. – sikre brugen af APP-

løsninger 

Involverede Karina L og Jørgine 

Deadline Løbende 2020 
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Indsatsområde Opdatering af Medarbejderportal – herunder udbyg-

ge med gode SD-vejledninger 

Mål Sikre en helt opdateret Medarbejderportal på Personaleaf-

delingens område – herunder sikre gode vejledninger til 

brugen af SD’s løsninger.  

Involverede Karina L + flere fra Løn 

Deadline Løbende 2020 

 

De effektive stabe 

 

Indsatsområde Et effektivt lønkontor 

Mål Sikre effektive arbejdsgange mellem lokale enheder og 

lønkontoret.  

Løbende fokus på effektiviseringspotentialer 

Involverede Fagkoordinatorer og Jørgine 

Deadline Løbende 2020 

 

Indsatsområde 

 

Fortsat implementering af løn- og vagtplansystem  

Mål Sikre effektive implementering og smidige fremtidige ar-

bejdsgange, herunder implementering af MinTid og Vikar-

booking 

Involverede  Fagkoordinatorer og Jørgine 

Deadline  Løbende 2020 

 

Indsatsområde 

 

Effektive processer for årsafslutning, afstemning, 

afregning til feriefond mv.   

Mål Sikre effektive processer for årsafslutning, afstemning, 

afregning til feriefond 

Involverede  Karina S, Joan, Lis og Jørgine 

Deadline  3. kvartal 2020 

 

Indsatsområde 

 

Implementering af ledelsesinformationsportal   

Mål Understøtte effektiv implementering ledelsesinformations-

portal, herunder sikre fortsat udbygning med relevante 

personale-data 

Involverede  Lønkontoret 

Deadline  3. kvartal 2020 

 

 

Indsatsområde Gennemføre udbud af forsikringsydelser på A-skader 

Mål Sikre at kommunen har den bedste og billigste forsikrings-

leverandør på A-skader 

Involverede Conny, Klaus og Bente 

Deadline 3.kvartal 2020 
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Indsatsområde Implementering af ny Ferieaftale 

Mål Sikre kommunikation og implementering af ny Ferieaftale 

Involverede Lønkontor og Jørgine 

Deadline 1. september 2020 

 

Indsatsområde Afklaring af rekrutteringsværktøjer og rekrutte-

ringssystem 

Mål Sikre en effektiv og smidig rekrutteringsproces, som er 

understøttet af brugervenlige IT-værktøjer, som også sik-

rer at relevante analyser kan gennemføres 

Involverede Annette, Karina, Elsebeth og Bente 

Deadline Juli 2020 

 

Indsatsområde Sikre udvikling af en effektiv arbejdsmiljøorganisa-

tion 

Mål Understøtte forsat udvikling af arbejdsmiljøorganisationen, 

så opgaverne giver resultater og løses så effektivt som 

muligt 

Involverede Klaus, Conny, Henriette og Bente 

Deadline Løbende 2020 

 

Investeringsstrategier 

 

Tværgående 

Indsatsområde 

Forebygge sygefravær – implementering af  

indsatskataloget 

Mål Nå målsætningen fra MED- og AM-strategien 

Involverede  Klaus, Mette, Mette, Tine, Henriette og Bente 

Deadline  Løbende 2020 

 

Tværgående 

Indsatsområde 

Forebygge arbejdsulykker 

Mål Nå målsætningen fra MED- og AM-strategien 

Involverede  Henriette og Klaus 

Deadline  Løbende 2020 

 

 

4. Dialog og opfølgningsproces 
Opfølgningen på mål og indsatsområder sker på ledermøder, afdelingsmøder og kon-

tormøder - minimum en gang i kvartalet. Hvert kontor følger op på egne dele, og bi-

drager med det på afdelingsmødet. 

 

I forbindelse med opfølgningen vil Personaleafdelingens mål og værdier også løbende 

blive gennemgået.  

 

 

 


