
 

 

 
Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 

2021-2023 
Bæredygtigt arbejdsmiljø 

  



2 

Indhold 
Baggrund og formål .......................................................................................................3 

Aabenraa Kommunes strategiplan for MED og arbejdsmiljø ..............................................3 

MED og arbejdsmiljøarbejdet 2021-2023 ..........................................................................5 

Bæredygtigt arbejdsmiljø ...............................................................................................5 

PROCES FOR MED OG ARBEJDSMILJØ 2021-2023 ...........................................................6 

Udvikling til gavn for alle ..........................................................................................6 

Rummelighed ..........................................................................................................7 

Fastholdelse ...........................................................................................................7 

MÅL FOR BÆREDYGTIGT ARBEJDSMILJØ 2021-2023 .......................................................8 

Kom hele vejen rundt ...............................................................................................8 

Forebyggelse af sygefravær – høj trivsel og sunde arbejdspladser ..................................8 

Forebygge arbejdsulykker .........................................................................................9 

MED OG ARBEJDSMILJØORGANISERING I AABENRAA KOMMUNE ....................................10 

Referencer ...............................................................................................................11 

 

 

 

 

  



3 

Baggrund og formål 
Formålet med Strategiplan for MED og arbejdsmiljø er at bidrage positivt til løsning af 
kerneopgaven samt at understøtte lokaludvalg og arbejdsmiljøgruppers fortsatte arbejde med 
konkrete MED- og arbejdsmiljøopgaver i hverdagen. Strategiplanen skal understøtte 
arbejdsmiljøloven, så arbejdet med kerneopgaven kan løses på en sikker og sundhedsmæssigt 
forsvarlig måde og sikre at arbejdsmiljøet udvikles i takt med tekniske og sociale forandringer i 
samfundet. 

De nationale mål i perioden 2020-2022 med Lov om arbejdsmiljø og Strategi for 
Arbejdstilsynet, som grundlag: 

 Nedbringe antallet af arbejdsulykker 
 Forebygge arbejdsrelateret sygdom og nedslidning – både fysisk og psykisk 
 Styrke indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet  
 Øget fokus på kemi 

 
Aabenraa Kommunes strategiplan for MED og arbejdsmiljø 
Aabenraa Kommune har vedtaget Strategi for Bæredygtig Udvikling 2020-2025, som er 
udarbejdet med afsæt i Sund Vækst og FN’s 17 verdensmål. I tråd hermed har Hoved MED 
Udvalget i Aabenraa Kommune vedtaget, at bæredygtigt arbejdsmiljø er det overordnede tema 
for Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2021-2023. Bæredygtigt arbejdsmiljø kan blandt 
andet relateres til FN’s Verdensmål 3 med fokus på forebyggelse samt fremme af mental 
sundhed og trivsel og FN’s Verdensmål 8 med fokus på stabilt arbejdsmiljø for alle 
arbejdstagere.  

Som Strategi for Bæredygtig Udvikling 2020-2025, handler Strategiplan for MED og 
arbejdsmiljø 2021-2023 om at skabe en ramme. En ramme der giver medarbejdere, ledere og 
organisationen gode betingelser for, at kunne løse kerneopgaven nu og på lang sigt. 
Strategien bidrager til at udvikle det gode arbejdsliv og til at gøre medarbejdere, ledere og 
organisation robuste nu og i fremtiden.  

I 2020 påbegyndte Aabenraa Kommune initiativet ”Nedbringelse af sygefraværet i Aabenraa 
Kommune”. Med Del-politik for forebyggelse af sygefravær har Hoved MED Udvalget besluttet 
at sygefraværspolitikken danner grundlag for kommunes Strategiplan for MED- og 
arbejdsmiljø. Fokus er at tænke fysisk og psykisk arbejdsmiljø ind i alle arbejdsmæssige 
sammenhænge. Strategiplan for MED- og arbejdsmiljø har endvidere fokus på en 
helhedsorienteret indsats målrettet et lavere sygefravær. 

Strategi for MED og arbejdsmiljø 2021-2023 skal være med til at sætte rammerne for 
arbejdsmiljøarbejdet og bidrage til at opfylde nationale mål samt organisationens mål. 

Grundlaget for Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2021-2023 er følgende:  

 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 
 HR-regnskab 2020 
 Trivselsundersøgelse 2020 
 Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa 2020-2025 
 Sund Vækst, Vækststrategi 2018-2030 
 Trivselsordningen 
 Del-politik for forebyggelse af sygefravær 
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     Faktaboks 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Direktionen ved Aabenraa Kommune er overordnet ansvarlig for efterlevelse af Lov 
om arbejdsmiljø, herunder ansvarlig for styring og administration af arbejdsmiljøet i 
Aabenraa Kommune.

På vegne af direktionen forvalter Personaleafdelingens arbejdsmiljøfunktion 
kommunens overordnede arbejdsmiljøansvar, fx ved at understøtte det tværgående 
arbejdsmiljøarbejde og i de enkelte institutioner.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde er forankret i Hoved MED udvalget. 
Medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED udvalget inddrages i udarbejdelse af 
Strategiplan for MED og arbejdsmiljø og kompetenceudvikling i relation til 
arbejdsmiljøarbejdet i hele Aabenraa Kommune.

Det er til enhver tid lederne, der har det formelle ansvar for, at arbejdet udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det forventes endvidere, at alle tager 
ansvar for, at arbejdsmiljøet følger de regler og instruktioner, der er givet for 
arbejdet, og gør opmærksom på eventuelle farer og risici.

Kommunikation og information omkring arbejdsmiljøarbejdet sker via:

 Medarbejderportalen
 Relevante temaer på MED klippekort
 Den årlige MED konference for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og 

tillidsrepræsentanter

Derudover sker der løbende opdatering til Hoved MED udvalget i forhold til status på 
målopfyldelsen af Strategiplan for MED og arbejdsmiljø.

Det taktiske arbejdsmiljøarbejde sker i et samarbejde mellem de enkelte institutioner 
og Personaleafdelingen for at sikre opfyldelsen af gældende regler, rammer og 
målsætninger.

Det operationelle arbejdsmiljøarbejde varetages i de enkelte institutioner med 
arbejdsmiljøgrupper og MED udvalg som nøglepersoner.
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MED og arbejdsmiljøarbejdet 2021-2023 
Aabenraa Kommunes Strategiplan for MED og arbejdsmiljø understøtter kommunens Lokal 
MED-aftale og Arbejdsmiljøindsatsen. Målet er at skabe en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet 
ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med høj fokus på trivsel og sundhed.  

Temaer og indsatsområder i arbejdsmiljøarbejdet 2021-2023 er udarbejdet af Hoved MED 
udvalget i Aabenraa Kommune og der sættes fokus på: 

Et bæredygtigt arbejdsmiljø gennem udvikling, fastholdelse og rummelighed 

Bæredygtigt arbejdsmiljø 
Bæredygtigt arbejdsmiljø skabes, når arbejdet tilrettelægges, så det bidrager til at opbygge 
menneskelige ressourcer og arbejdskapacitet, der både møder samfundets, arbejdspladsens og 
den enkeltes behov. Der bliver fokus på traditionelt arbejdsmiljøarbejde, som handler om at 
undgå ulykker, bedre arbejdssikkerhed og opnå høj trivsel på arbejdspladsen. Med 
bæredygtigt arbejdsmiljø gås skridtet videre. Fokus bliver på at styrke udviklingen af såvel 
medarbejdere, ledere, organisationen og i særdeleshed arbejdsfællesskabet.  

 

 

Figur 1. ”Bæredygtigt arbejdsmiljø er når en arbejdsplads forebygger skader og slid samt sikrer en 
god trivsel for alle. Derudover arbejder virksomheden målrettet med udvikling af medarbejdere, 
ledere og organisation og bidrager således til, at den samlede værdi af virksomhedens menneskelige 
ressourcer øges til gavn for den enkelte, for borgeren og for samfundet. Endelig sikrer virksomheden, 
at personer med særlige behov sikres en plads på arbejdsmarkedet nu og i 
fremtiden”(BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration (BFA)). 
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PROCES FOR MED OG ARBEJDSMILJØ 2021-2023 
 

2020: HMU 
vedtager 
strategiplan som 
overordnet tema

2021: Der 
arbejdes med 
bæredygtigt 
arbejdsmiljø i 
MED-
organisationen (P-
møder med MED-
status, LMU, 
arbejdsmiljø-
grupper og HMU

2022: Der 
indhentes 
erfaringer fra 
arbejdet med 
bæredygtigt 
arbejdsmiljø.
HMU foretager 
opstartsevaluering 
og kommer evt. 
med anbefalinger 

Medio/ultimo 
2023: Bæredygtigt 
arbejdsmiljø 
evalueres 

 

 

Hoved MED udvalget anbefaler at processen med, at arbejde bæredygtigt med arbejdsmiljøet 
starter i MED udvalgene og i arbejdsmiljøgrupperne. MED udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne 
undersøger arbejdsmiljøet - eventuelt ved hjælp af et dialogredskab, og prioriterer herefter det 
kommende arbejdsmiljøarbejde lokalt. Dialogredskabet Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø – 
Kom hele vejen rundt, er et dialogværktøj, der kan bruges til at prioritere arbejdsmiljøarbejdet 
i MED-udvalg og i arbejdsmiljøgrupperne. Dialogredskabet skal inspirere til refleksion og 
drøftelse over status og indsatser, som f.eks.: 

- Hvilke aktiviteter har vi gennemført på arbejdsmiljøområdet? 
- Hvor har vi mangler eller svage områder? 
- Hvad skal der til for at sætte barren for arbejdsmiljøet højt? 

Efter drøftelserne og prioriteringerne er foretaget, iværksættes processer til at forbedre, 
forebygge og håndtere arbejdsmiljøet.  

Temaerne for bæredygtigt arbejdsmiljø handler om udvikling, fastholdelse og rummelighed. 

Udvikling til gavn for alle 
Udvikling til gavn for alle handler om, at Aabenraa Kommune, som arbejdsplads, sætter fokus 
på hvordan arbejdspladsens kompetencer kan udvikles, så arbejdspladsen styrker kvaliteten af 
kerneopgaven. Ved at udvikle på alle niveauer kan trivslen øges og er dermed et vigtigt 
element i et bæredygtigt arbejdsmiljø og i samfundet generelt.  
Arbejdet med udvikling er i dag tilrettelagt via MUS-, GRUS- og LUS-samtaler, Indsats for 
Lederudvikling og decentral kompetenceudvikling. HMU anbefaler derfor at MED udvalgene 
drøfter udvikling til gavn for alle ud fra den årlige lærings- og inspirationsdag, TR- og AMR-
konferencen og MED-klippekort. 
 
Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø – Kom hele vejen rundt kan derfor bruges til at foretage 
eftersyn på egen organisation: 

 Har vi fokus på kerneopgaven? – værktøj: 
arbejdsmiljoweb.dk/prioriteringafkerneopgaven 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/prioritering-af-kerneopgaven
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 Hvordan er vores sociale kapital og vores arbejdsfællesskab? – værktøj: 
arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital 

 Har vi brug for supervision og sparring? – værktøj: 
etsundtarbejdsliv.dk/supervisionogsparring 

 
Rummelighed 
Rummelighed handler om, at der sættes fokus på at skabe en personalesammensætning, der 
afspejler befolkningssammensætningen; både i forhold til etnicitet, køn og aldersfordeling. 
Temaet er opdelt i følgende undertemaer: Mangfoldighed, Indslusning på arbejdsmarkedet, 
herunder personer under uddannelse samt elever/voksenelever og Plads til flere på 
arbejdsmarkedet, herunder jobordninger, jobs for personer med nedsat funktionsevne og 
virksomhedspraktik samt at udvikle egne ansatte for at forebygge ledighed.  
Da Aabenraa Kommunes mission er ”Det gode arbejdsliv” med fokus på kerneopgaven og CSR-
strategiens overordnede formål er at Aabenraa Kommune påtager sig et socialt ansvar som 
arbejdsgiver uden at tilsidesætte fokus på kerneopgaven, anbefaler HMU at CSR strategien 
bruges som udgangspunkt til at drøfte rummelighed som en del af bæredygtigt arbejdsmiljø.  
 
Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø – Kom hele vejen rundt kan bruges til at have dialoger 
omkring rummelighed:  

 Hvordan tager vi i mod nye medarbejdere? – værktøj: 
arbejdsmiljoweb.dk/godmodtagelse 

 ”bedre arbejde til flere”: cabiweb.dk 
 
 
Fastholdelse 
Fastholdelse handler om arbejdsmiljøets traditionelle emner – at arbejdet skal være sikkert og 
sundt. De tre undertemaer er Trivsel på arbejdspladsen, herunder forebyggelse af sygefravær, 
fokus på nærvær og organisering af arbejdet. Fysisk sundhed, herunder håndtering af fysisk 
belastning, sundhedsfremmende tiltag og teknologi. Mental sundhed, herunder 
konflikthåndtering, forebyggelse af vold, forebyggelse af stress og tilbagevenden til job efter 
sygemelding. Delpolitikkerne om Forebyggelse og håndtering af sygefravær og Forebyggelse 
og håndtering af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane er 
vigtige retningslinjer i forhold til både fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen. De skal 
fortsat være en del af MED og arbejdsmiljøstrategien 2021-2023. Trivselsundersøgelserne 
2020 og 2022 skal ligeledes indgå og det er i de enkelte MED udvalg at der prioriteres hvad 
der er behov for at udvikle. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal fortsat være i fokus og vil 
blive målt gennem arbejdsulykkesstatistikker og antallet af arbejdspladsvurderinger. 
 
Til at have dialogerne omkring fastholdelse kan Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø – Kom hele 
vejen rundt bl.a. bruges til at drøfte: 

 hvordan vi styrker trivslen – værktøj: arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital 
 om vores fysiske sundhed matcher til det arbejde vi udfører; og hvordan vi får den 

fysiske sundhed til at matche arbejdskravene – værktøj: arbejdsmiljo.dk/krop-og-
sundhed 

 hvordan vi har det bedst muligt i arbejdet med at løse vores kerneopgave – værktøj: 
arbejdsmiljoweb.dk/trivsel  

  

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/god-modtagekultur/undervisning
https://nyheder.cabiweb.dk/
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/hvad-er-social-kapital
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/alle-publikationer-trivsel
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MÅL FOR BÆREDYGTIGT ARBEJDSMILJØ 2021-2023 
Kom hele vejen rundt 
Mål 2023 
At der i Aabenraa Kommune er fokus på at komme ”hele vejen rundt” om 
arbejdsmiljøet. 
 
Målemetode: 
CSR-strategi 2021-2024. 
HR regnskab 2020-2023. 
Trivselsundersøgelser 2020 og 2022. 
Spørgeskema til arbejdsmiljøgrupper, lokale MED udvalg og personalemøder med MED-status. 
 
 
 
Forebyggelse af sygefravær – høj trivsel og sunde arbejdspladser 
Det er fortsat et mål at forebygge sygefraværet i Aabenraa Kommune. I det der henvises til 
MED og arbejdsmiljøstrategi 2018-2020, hvor forebyggelse af sygefravær, var et 
fokusområde: ”Et aktivt og involveret MED-system styrker og kvalificerer 
sygefraværsindsatsen og fører dermed til et lavere sygefravær. Alle parter har en rolle og en 
funktion, når sygefraværet skal sænkes. Indsatsen fremmes gennem samarbejde og dialog 
mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Den fælles viden er et godt 
udgangspunkt for, at skabe et fælles overblik over udfordringerne og potentialerne på 
arbejdspladsen”.  

Mål 2023 
At Aabenraa Kommunes samlede sygefravær er på niveau med 2013. 
Status 2013: 4,3 
 
Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage for ordinært ansatte falder med 1,5 dag 
pr. fuldtidsmedarbejder, svarende til 11,5 sygefraværsdage. 
Status 2019: 13 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder.  
 
Forebyggelse af sygefravær og sygefraværsstatistikker drøftes kontinuerligt i 
arbejdsmiljøgrupper, lokale MED udvalg og personalemøder med MED-status. 
 
Målemetode: 
HR regnskab og sygefraværsstatistikker. 
Spørgeskema til arbejdsmiljøgrupper, lokale MED udvalg og personalemøder med MED-status. 
 
Centrale fokusområder 

 Investere sygedagpenge i højere barselsudligning 
 Udarbejdelse af decentrale måltal for sygefravær 
 Struktureret samarbejde med Jobcentret 
 Struktureret opfølgning på sygefravær 
 Udvikling af trivselsordning for ansatte 
 Undervisning i håndtering af sygefravær via MED-klippekort 

 
Decentrale fokusområder 

 Systematisk registrering, indberetning og opfølgning på sygefravær 
 Løbende dialog om sygefravær i MED udvalg 
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Forebygge arbejdsulykker 
Målet er at forebygge ulykker og skabe læring af nærved-ulykker gennem en målrettet indsats 
i hele organisationen. 

En arbejdsulykke er: ”En pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse 
med arbejdet, og som medfører personskade”. 

En nærved-ulykke er: ”Ulykker, der var lige ved at ske; en pludselig hændelse, der kunne 
have medført personskade, men ikke gjorde det”. 

Arbejdspladsvurdering (APV) er: ”Et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit 
arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø”. 

Mål 2023 
Maksimalt 500 arbejdsulykker, svarende til 2,3 arbejdsulykker pr. arbejdsdag. 
Status 2019: 516 arbejdsulykker 
 
> 800 nærved-ulykker. 
Status 2019: 1126 nærved-ulykker. Nærved-ulykker giver mulighed for at skabe læring og 
forebygge arbejdsulykker. Strategisk skal antallet af nærved-ulykker derfor være så højt som 
muligt. 
 
At Aabenraa Kommune har en proaktiv MED og arbejdsmiljøkultur og at 
arbejdsmiljøgruppen oplever, at registrering af arbejdspladsvurderinger, nærved-
ulykker og arbejdsulykker fungerer fint. 
 
Målemetode: 
Opgørelse via udtræk fra den elektroniske arbejdsmiljøplatform SafetyNet. 
Spørgeskemaundersøgelse til arbejdsmiljøgrupper, lokale MED udvalg og personalemøde med 
MED-status. 
 
Centrale fokusområder 

 Undervisning og vejledning i systematisk registrering af arbejdspladsvurderinger, 
nærved-ulykker og arbejdsulykker, herunder systematisk ulykkesanalyse 

 Vejledning om anvendelse af data til den forebyggende arbejdsmiljøindsats 
 
Decentrale fokusområder 

 Instruktion af alle medarbejdere vedrørende risici og sikker adfærd 
 Fokus på ergonomi og brug af hjælpemidler 
 Gennemførelsen af den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse en gang årligt 
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MED OG ARBEJDSMILJØORGANISERING I AABENRAA KOMMUNE 
I Aabenraa Kommune er MED og arbejdsmiljø samlet i MED-systemet, der behandler 
arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. MED-
organisationen i Aabenraa Kommune består af 4 niveauer. På alle niveauer er der ledelses- og 
arbejdsmiljøledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 

Hoved MED udvalg

Sektor MED udvalg

Område MED udvalg

Lokal MED udvalg/Personalemøde 
med MED status

Arbejdsmiljøgrupper

 

 

Hoved MED udvalget 
 Definerer tværgående indsatsområder med overordnede mål for MED og arbejdsmiljø 
 Iværksætter overordnede initiativer, som understøtter indsatsområderne 
 Evaluerer årligt arbejdsmiljøindsatsen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

Sektor MED udvalg og Område MED udvalg 
 Supplerer de centrale indsatsområder med særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer, 

som findes lokalt 
 Udarbejder plan for MED og arbejdsmiljøarbejdet inden for hvert direktørområde 
 Evaluerer årligt arbejdsmiljøindsatsen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

Arbejdsmiljøgrupper; Lokale MED udvalg og Personalemøder med MED-status 
 Planlægger og gennemfører sammen med arbejdsmiljøgrupperne lokalt forankrede MED 

og arbejdsmiljøindsatser tilpasset den enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejder 
 Gennemfører den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse årligt 
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