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Sygefraværsrunden 2010-2011 
- aftaler med forvaltninger og centre 
 
Aftalerne forventes at være effektueret med udgangen af 2011. 
 
Der har været foretaget sygefraværsrunde midt 2010 og igen midt 2011. Run-
den i 2011 tog udgangspunkt i de aftaler som blev aftalt i 2010.  
 
Nedenfor er aftalerne for 2010 gengivet, og det som er skrevet med kursiv er 
tilføjelser i forbindelse med runden i 2011. SF-data for 2011 er pr. 01.09.2011. 
 
 
Sundheds- og Socialforvaltningen 
 
Udvikling i fraværet  
Det samlede sygefraværet for SOF er 1. kvartal 2010 på 7,4 % hvilket er på ni-
veau med sygefraværet for 1. kvartal 2009 på 7,3 %.  
 
Aftaler i SOF 
 
Jobcentret 
Der er arbejdet målrettet og intensivt med trivslen på jobcentret. Udfordringen 
har primært været manglende trivsel i centret, hvor bl.a. trivselsundersøgelsen 
fra 2007 var meget ’rød’. Effekten af trivselsindsatsen kan aflæses i trivselsun-
dersøgelsen fra 2009, som er gået fra ’rød’ til ’grøn’. Udviklingen i sygefraværet 
har været følgende:  
 
Jobcentret  
2008 3,7 % 
2009 5,5 % 
2010 4,3 % 
2011  
(pr 1.09) 

4,4 % 

 
Fremtidigt fokus  
Der er en lille stigning i sf fra 2010 til 09.2011. Det er særligt ’Team afklaring og 
integration’ og ’Jobprojekter’ som har et højt sf. En del af sf er på grund af lang-
varig alvorlig sygdom.  
 
Ambition  
Ambitionen for Jobcentret er at få sygefraværet ned på under 4 %.  
Ambitionen er ikke nået endnu, men fastholdes. 
 
 
Sundheds- og Aktivitetsafdelingen 
Sundheds- og aktivitetsafdelingen har været præget af omstruktureringer, og al-
ligevel har de fleste enheder bibeholdt det forholdsvis lave sygefravær. Der er 
generelt god trivsel og lavt sygefravær på de forskellige enheder i afdelingen. 
På Dagcentret Albo er der dog et højt sygefravær (1. kvt. 2010: 10,9 %). Syge-
fraværet for Dagcentret Albo har haft store udsving gennem 2009 primært 
grundet afskedigelser i forbindelse med budgetbesparelser.  
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Pr. 1.09.2011 er det samlede sf for afdelingen på 2,3 %, og 5,8 % på Dagcenter 
Albo. 
 
 
Dagcenter Albo  
1. kvt 2009 9,9 % 
2. kvt. 2009 0,8 % 
3. kvt. 2009 7,1 % 
4. kvt. 2009 16,2 % 
2009 8,5 % 
11 (pr. 1.09) 5,8 % 
 
Fremtidigt fokus  
Der er fokus på at få genetableret god trivsel og lavt sygefravær på Dagcenter 
Albo og samtidig bevare den gode trivsel og det lave sygefravær i øvrige enhe-
der. 
 
Opfølgning 
• det lave sygefravær og god trivsel er fastholdt  
• indsats på Dagcenter Albo  
 
Ambition 
Ambitionen for Sundheds- og aktivitetsafdelingen er at fastholde det lave syge-
fravær fra 2009 i 2010. Ambitionen for Dagcenter Albo er, at få sygefraværet 
som minimum ned på 2008-niveau på 6,9 %.  
Ambitionen ser ud til at blive nået – og fastholdes. 
 
Socialafdelingen 
Der har været en stor indsats omkring det socialpsykiatriske tilbud Klub Albert i 
1. kvartal 2010. De sidste par år har der været et meget lavt sygefravær på om-
kring 2%. 1. kvt. 2010 blev 4 ud af 9 medarbejdere langtidssyge bl.a. med 
stress og sygefraværet vokser markant (17,4 %). Der er foretaget mange tilret-
ninger og omstruktureringer i fht. organisation, opgaver og arbejdsvilkår og – 
forhold på det specialiserede socialområde. 
 
Fremtidigt fokus 
Fastholde fokus på Klub Albert. Ligeledes skal der arbejdes på at nedbringe sy-
gefraværet på bostedet Boligerne Herstedøster Sidevej (HØS). Der har været et 
forholdsvist højt sygefravær i 2009. Snarlig ansættelse af ny leder og omlæg-
ning af ledelsesstruktur forventes at have en positiv effekt på sygefraværet. Li-
geledes vil området voksne udviklingshæmmede finde en procedure for at drøf-
te fravær kontinuerligt i forbindelse med etablering af ny struktur for området. 
  
 Pr. 1.09.2011 har der været en eksplosiv stigning i sf på Herstedøstersidevej. 
Sf er på 9,4 % – og i det hele taget har afdelingen Udviklingshæmmede, som 
også indbefatter Herstedøstersidevej, et højt sf på 10,5 %. Især Stoppestedet 
med 25,7 % ligger højt.  
 
 
Herstedøstersidevej  
1. kvt 2009 10,5 % 
2. kvt. 2009 8,5 % 
3. kvt. 2009 5,1 % 
4. kvt. 2009 19 % 
2009 7,6 % 
2010 4,8 % 
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2011 (pr. 1.09) 9.4 % 
 
 
Hele socialafdelingen 
2009 5,7 % 
2010 4,3 % 
2011  
(pr. 1.09) 

4,5 % 

 
 
Opfølgning 
• Klub Albert 
• Herstedøstersidevej 
• procedure for fraværs-drøftelser 
 
Ambition 
Ambitionen for Klub Albert og HØS er at reducere sygefraværet til 5 %. Øvrige 
enheders sygefravær skal ikke stige ifht. 2009-niveau. 
Ambitionen er ikke nået, men fastholdes.  
 
 
Omsorgsafdelingen 
Denne afdeling har mange forskellige faggrupper og ca. 350 medarbejdere. Af-
delingen er præget af flere ensartede grupperinger – med samme rammebetin-
gelser – men med meget forskelligt sygefravær, som eksempel kan nævnes de 
fire hjemmeplejegrupper: 
 
 1. kvt. 2010 2009 
HJP Birkegruppen 12,3 % 11,4 % 
HJP Bøgegruppen 8,0 % 8,6 % 
HJP Egegruppen 5,8 % 6,8 % 
HJP Pilegruppen 4,9 % 5,0 % 
 
Fremtidigt fokus 
At lederne systematisk kontinuerligt følger retningslinjerne vedr. sygefravær 
som beskrevet i lederhåndbogen. Der ud over har lederne udarbejdet en proce-
dure der sætter fokus på omsorgssamtaler og det er præciseret hvor der er 
skærpelser ud over de generelle retningslinjer. Tillige har afdelingschefen indi-
viduelle samtaler med alle ledere i organisationen hvert kvartal omkring syge-
fraværet. Fra 1. september 2010 er der indgået en aftale med firmaet MEDHelp 
der dels betyder at personalet kan rådføre sig om sundhed, sygdom o.lign alle 
dage året rundt, hele døgnet og lederne får nogle supplerende statistikker til le-
delsesarbejdet, bl.a til at undersøge forskelle på tværs af grupperne. Den aftale 
er et forsøg på et års varighed. 
 
Hjemmeplejen har et sf pr 1.09.2011på 5,8 %. Plejeboliger har et sf på 6,3 %, 
men et generelt højt sf i alle enhederne. Og hjælpemiddelcentret ligger på 7,5 
%.   
 
Opfølgning 
• Hvilken effekt en systematiseret drøftelse af sygefravær har 
• Yderligere konkretisering af indsatser for at nedbringe sygefraværet 
• Indarbejde mål fra sygefraværet i virksomhedsplanerne 
• MEDHelp ”effekten” 
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Ambition 
Ambitionen er at få Hjemmeplejen som minimum ned på 6,5 % i alle grupper, 
Plejeboliger ned til 6,6 % og hjælpemiddelcentret ned på 5,3 % (kommuneni-
veau 2009) senest 1. kvartal 2011. 
Både Hjemmeplejen og Plejeboliger ser ud til at nå deres ambition. OBS på, at 
der stadig er enheder som ligger ganske højt. Hjælpemiddelcentret har ikke nå-
et sit mål, men fastholder ambitionen. 
 
 
 
 
Status ultimo 2011 SOF: 
Enhed Ambition SF ultimo 2011 
Jobcentret 3,9 4,7 

   
Sundheds- og aktivitetsafdelingen   

Dagcenter Albo 6,9 5,8 
Øv. enheder Fastholde lavt SF 3,4 inkl. Dagcenter Albo 

Socialafdelingen   
HØS 5 8,3 
Øv. enheder  SF må ikke stige 4,7% (Voksne udviklings- 

hæmmede er udfordringen) 
Omsorgsafdelingen   

Hjemmeplejen 6,5 6,6 
Plejeboliger 6,6 6,9 
Hjælpemiddelcentret 5,3 5,4 

 
Grøn: ambition nået 
Gul: 0,1%-point fra aftalte ambition 
Rød: ambition ikke nået 
 
Flot præstation i SOF generelt. Hele Sundheds- og aktivitetsafdelingen ligger 
langt lavere end aftalt. Ligeledes er Socialafdelingen godt med (dog ikke i for-
hold til voksne udviklingshæmmede). Og selvom omsorgsafdelingen ikke er helt 
i mål endnu, så er både hjemmeplejen og hjælpemiddelcentret kun 0,1 %-point 
fra at nå ambitionen – som i udgangspunktet var ret ambitiøs. Hjemmeplejens 
SF var fx i 2010 på 7,4, så der er sket en massiv reduktion.  
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Børn- og ungeforvaltningen 
 
Udvikling i fraværet  
Det samlede sygefraværet for BUF er 1. kvartal 2010 på 4,2 % hvilket er under 
det niveau for 1. kvartal 2009 på 6,6 %. 1 kvartal 2011 er sf på 7,2% hvilket er 
en stor stigning sammenlignet med de foregående års 1. kvartal. 
 
Aftaler i BUF 
 
Institutionsafdelingen 
Af enhederne i institutionsafdelingen er der mange som har et højt sygefravær: 
pr. 1. kvartal 2010: 14 enheder har et sygefravær på over 10 % heraf 3 enheder 
på over 20 %. Trivselsundersøgelsen varierer meget blandt institutioner med 
samme rammevilkår. Tre udfordringer nævnes som særligt for dagområdet: rek-
rutteringsproblemer, personer ansat på særlige jobvilkår og at der har været 
mange afskedigelser netop grundet højt sygefravær som netop tæller med i sy-
gefraværsstatistikken under opsigelsesperioden.  
 
Fremtidigt fokus 
Samtlige institutioner med et sygefravær over 5 % (23 stk. pr. 1. kvartal 2010) 
har givet skriftlig forklaring på, hvad det skyldes og hvordan de reagerer på det. 
Institutionsafdelingen vil over sommeren kigge på tilbagemeldingerne og tage 
stilling til evt. fremtidig indsats. Der udover indgår 7 institutioner i et projekt i 
samarbejde med Strategos med henblik på at øge trivslen og nedbringe syge-
fraværet. Projektet starter med en workshop i juni og derefter udvælges fokus-
områder. 
 
Enhed 1. kvar-

tal 
2010 

2010 1. sep. 
2011  
 

Forventet  2011 

Solstrålen 17,3 % 17,8% 8,5% 5 % 
Poppelhus 4,2 % 5% 11% Fastholde den lave % 
Humlen 13,2 % 7,2% 4,2% 5 % 
Vejmøllen 10,2 % 6,5% 2,5% 5 % 
Rosenly 4,2 % 5,6% 4,7% Fastholde den lave % 
Blæksprut-
ten 

22,5 % 15,3% 6,1% 5 % 

Bækken 14,2 % 6,5% 3,8% 5 % 
 
På nær én institution (hvor én medarbejder er alvorlig syg), har alle institutioner 
haft et markant fald i sf. Men ikke alle nok til at ambitionen nås. 
 
Opfølgning 
• Hvad har tilbagemeldingerne fra institutionerne vist og bevirket 
• Strategos’ metode og fokusområder samt effekt på de 7 institutioners syge-

fravær 
• Undersøge hvad har de institutioner gjort som har lavt fravær – det gode 

budskab 
 
Området generelt pr. 01.09.2011: 
11 institutioner er under 5% (inkl. dagplejen) 
5 institutioner ligger ml. 5-6% 
12 institutioner er over 6 % (højste % er 21,1%) 
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Ambition 
De institutioner som indgår i pilotprojektet med Strategos skal nedbringe deres 
sygefravær til 5 %. Ambitionen for området generelt er at nedbringe sygefravæ-
ret til 5 %.  
Institutionerne i Strategos-projektet er samlet set godt på vej, dog er der enkelte 
institutioner som nok ikke når ambitionen. Pr. 01.09.2011 ligger det samlede sf 
for afdelingen på 6%. Ambitionen om 5 % fastholdes. Obs på de institutioner 
som har mere end 6% sf. 
 
 
Skoleafdelingen 
På skoleområdet har det samlede sygefravær fra 2007 og til nu ligget rimeligt 
stabilt. Der er ikke umiddelbart noget mønster i hvilke skoler der ligger højere 
end de øvrige skoler. 
 
Årstal Skoleområdet for hele året Skoleområdet for 1. kvartal 
2007 6,7 % 8,7 % 
2008 5,7 % 7,0 % 
2009 5,7 % 6.3 % 
2010 5.0 % 6,4 % 
2011 
(pr.01.09) 

 
5,4 % 

 

 
Skolerne havde overordnet nået sin ambition i 2010, men har oplevet en stig-
ning i sf i 2011. Med undtagelse af 2 skoler (herunder Handbjerghus som er un-
der afvikling) ligger skolerne ikke over 6 % sf. Dog skal der være obs på Her-
stedvester skole: pr. 1.09.2011 har 31 personer > 10% sf. Heraf 10 af dem > 
20% sf. Hvilket er markant højere end de øvrige skoler.  
 
På fritidshjem/klubområdet 1. kvartal 2010 har 5 enheder et relativt højt syge-
fravær, både sammenlignet med 1. kvartal 2009 og for hele 2009.   
 
Enhed 1. kvartal 2010 1. kvartal 2009 2009 2011 

pr.1.09 
SFO Egelundskolen 12,3 % 5,1 % 8,6 % 3,8% 
FHJ Storagergård 13,2 % 6,4 % 6,2 % 3,0% 
Hedemarkens Alklub 10,3 % 2,1 % 3,4 % 2,0% 
Klub Kærnehuset 10,8 % 3,5 % 4,2 % 3,4% 
Klub Vest 13,9 % 8,9 % 8,8 % 4,9% 
 
Fremtidigt fokus 
Særligt OBS på de 5 sfo/fhj/klub med højt sygefravær i 1. kvartal 2010 med 
henblik på at bryde et evt. permanent højt sygefravær. Såfremt mønstret fort-
sætter efter sommerferien skal der gøres en aktiv indsats for at nedbringe syge-
fraværet.  
Drøfte brug af resultatkontrakter i arbejdet med at nedbringe sygefraværet hos 
ansatte (og elever) på folkeskolerne. Der vil blive arbejdet særligt med fokus på 
’de gode historier’ på skoleområdet. 
Brøndagerskolen har et højt ’barn syg’-niveau.  
 
De 5 SFO/klubber m.v. har igen et lavt sf. Pr. 1.09.2011 opfordres til særligt 
obs. på Bakkens Hjerte. 
 
Opfølgning 
• Følge arbejdet med resultatkontrakter på skoleområdet  
• Følge arbejdet med at bruge ’de gode historier’ ifht. at nedbringe sygefra-

været 
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• Følge udviklingen på sfo/fhj/klub-området, og de indsatser der er iværksat 
 
Ambition 
Niveauet for de nævnte 5 sfo/fhj/klubber skal som minimum for 2010 have et 
sygefravær på niveau med deres sygefraværsprocent i 2009. 
Skoleområde skal have en sygefraværsprocent på 5 %. 
De 5 nævnte institutioner har alle lavere sf end 2009 sf-%. Obs på Bakkens 
Hjerte. Ambitionen for skoleområdet fastholdes. Obs på Herstedvester Skole. 
 
Børne- og Familieafdelingen 
Afdelingen har generelt et lavt sygefravær (1. kvartal 2010: 5,1 % for BFA1), 
kun støttepædagogkorpset ligger højt.  
BFA samlet pr 1.09.2011 ligger på 3,2%. Støttepædagogkorpset har fortsat det 
højeste sf (6,3 %). 
 
 Støttepæd.korpset for hele året Støttepæd.korpset for 1. kvartal 
2006 6,8 % 6,6 % 
2007 11,0 % 13,4 % 
2008 8,2 % 14,0 % 
2009 8,8 % 8,0 % 
2010 7,6 % 10,1 % 
2011 
pr.1.09 

6,3 %  

 
Fremtidigt fokus 
I afdelingen arbejdes der generelt aktivt for at afholde sygefraværssamtalerne, 
have tæt opfølgning, bruge mulighedserklæringerne ifht. at få medarbejdere til-
bage i arbejde tidligere men på nedsat tid. I PPR vil der arbejdes med barnets 
1. og 2. sygedag med henblik på at drøfte mulighed vs. ret til at afholde to bar-
nets-sygedag. I PPR er der tidligere blevet arbejdet med at finde en procedure 
for hvordan man sygemelder sig, som har haft stor effekt på nedbringelse af sy-
gefraværet. I støttepædagogkorpset vil der ligeledes blive arbejdet med at finde 
en egnet procedure for sygemelding, med forventet positiv effekt på sygefravæ-
ret til følge. 
 
Opfølgning 
• Procedure for barnets 1. og 2. sygedag 
• Procedure for sygemelding i støttepædagogkorpset 
• Arbejdet med mulighedserklæringer 
 
Pr. 1.09.2011 ligger sf generelt lavt for hele Børne- og familieafdelingen. Alle 
afdelinger (undtaget støttepædagogkorpset) ligger under 4%. Støttepædagog-
korpset har to langtidssygemeldinger. Alle øvrige medarbejdere har lavt sf (det 
højeste er én på 5,8%). 
 
Ambition 
At få sygefraværet for støttepædagogkorpset reduceret med 3 % ifht. 2009-
procenten (til 5,8%). Fastholde PPRs niveau på 4,1 % (1. kvartal 2010).  
Ambitionen fastholdes. 
 

                                                      
1 BFA: PPR, Sundhedsplejen, Familiehuset, Familiekonsulenterne, Støttepæ-
dagogerne, Familieafsnittet og administrationsgruppen 
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Status ultimo 2011 BUF: 
 
Enhed Ambition SF ultimo 2011 
Daginstitutionsafdelingen 5% 6,3% 
Daginstitutioner  
(inkl. dagplejecentret) 

5% 8 inst. under 5% 
3 inst. ml. 5-6% 
9 inst. over 6% 

Strategos inst.  5% Primo sep. blev lavet opfølgning: 
Ikke alle ville nå ambitionsniveauet, 

men der var et massivt fald hos alle. 
Kan ikke lave opfølgning p.g.a. 
sammenlægninger primo 2012  

Skoleområdet 5% 4 skoler > 5% 
3 skoler < 5% 

Klubområdet  På nær Kærnehuset (som ligger 
lavt) ligger alle klubbers SF lavere 

end i 2010 
Støttepædagogkorpset 5% 5,1% 
PPR  Fastholde SF 2,5% 
 
Grøn: ambition nået 
Gul: 0,1%-point fra aftalte ambition 
Rød: ambition ikke nået 
 
I inst. afdelingen er billedet ikke så entydigt. Der er stor spredning på, hvilke in-
stitutioner som har nået ambitionen og hvilke der ikke har (lidt under halvdelen 
af de 19 institutioner har nået ambitionen). Overordnet kan man sige, at 6,3% er 
en stigning sammenlignet med 2010, hvor SF var på 5%. Men sammenlignet 
med 2009 (hvor ambitionen blev sat) er det et fald (2009: vuggestuer: 14,5% og 
børnehaver: 8,4%). En anden observation er, at der pr. 1. sep. 2011 har været 
et massivt fald i SF i de institutioner som har været med i Strategos-projektet. 
På skoleområdet: fokus på Herstedvester skole som har markant flere medar-
bejdere med et forholdsvist højt SF sammenlignet med de øvrige skoler. På 
klubområdet er de klubber som lå højt haft et massivt fald i SF – men obs. på 
Bakkens Hjerte. I BFA er ambitionerne nået, og det skal nævnes, at det samle-
de SF for hele afdelingen er på 3,2%, hvilket er utrolig flot. 
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Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 
KFF - sygefraværsaftaler 2010 
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 
Udvikling i fraværet  
Det samlede sygefraværet for KFF er 1. kvartal 2010 på 4,4 %. Da KFF ikke har 
haft den nuværende organisering tidligere, er der ikke foretaget en sammenlig-
ning med 1. kvartal 2009. 
 
Aftaler i KFF 
Forvaltningen har mange forholdsvis små enheder. Langtidssygdom har været 
årsag til stigning i sygefraværet på Biblioteket, Toftegården, Musikskolen og 
Borgerservice.  
 
Fremtidigt fokus 
Forvaltningen står overfor en del omstruktureringer: et tættere samarbejde mel-
lem borgerservice og biblioteket, etablering af administrative fællesskaber og 
udskillelse af opgaver/medarbejdere til Hillerød (objektiv sagsbehandling, et 
sagsområde der vedrører ikke-visiterende tjenesteydelser, og som regering og 
KL har flyttet til nye centre). Der skal forebygges for at sygefraværet ikke stiger i 
forbindelse med organisationsændringerne. 
 
Opfølgning 
• Hvilke forebyggelsestiltag er der gjort 
• Hvilken effekt har det haft 
 
Ambition 
Fastholde det lave fravær for det samlede KFF på højst 4,0 % (2009-niveau), 
om end den lave procent i sig selv med små enheder kan have en mindste-
grænse der fx let forrykkes af langtidsfravær som et brækket ben el.lign.. Etab-
lering af administrative fællesskaber samt øget samarbejde mellem Bibliotek og 
Borgerservice må ikke forhøje den del af sygefraværet, som kan relateres til ar-
bejdet, (dvs. netop undtaget ikke-arbejdsrelateret fravær som fx brækkede ben).  
 
 
Status ultimo 2011 KFF: 
 
Enhed Ambition SF ultimo 2011 
Det samlede KFF 4 3,4 
 
 
Grøn: ambition nået 
Gul: 0,1%-point fra aftalte ambition 
Rød: ambition ikke nået 
 
Flot præstation i KFF: Det samlede sygefravær ligger under ambitionsniveauet. 
Der har været et fald i SF over de seneste år, fra i 2009 at have et SF på 4,0% 
(KFF) og 4,6% (DC) til 2010 hvor SF er på 3,9% til i 2011 at være på 3,4%. 
Borgerservice er den afdeling som har det højeste SF i forvaltningen (4,8%), 
men vi skal 5 år tilbage før vi ser en lavere SF% for borgerservice. 
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Miljø- og Teknikforvaltningen 
 
Udvikling i fraværet  
Det samlede sygefraværet for MTF i 1. kvartal 2010 er på 6,7 % hvilket er over 
niveauet i 1. kvartal 2009 på 5,7 %. 
 
Aftaler i MTF 
 
Materialegården 
Der er lavet en ny ledelsesstruktur og sjakstruktur, og det forventes, at det har 
en positiv effekt på fraværet.  
 
Fremtidigt fokus 
Fastholde den tætte ledelsessparring til leder af Materialegården samt øge fo-
kus på sygefraværet. Analysere på sygefraværstallene i forhold til den sociale 
profil som Materialegården har – og skal have. Yderligere opjustering ifht. at af-
holde systematiske sygefraværssamtaler. 
 
Opfølgning 
• Hvilken effekt har den tætte ledelsessparring og fokus på sygefravær haft 
• Resultaterne af de systematiske fraværssamtaler 
• Yderligere konkretisering af indsatser for at nedbringe sygefraværet 
 
Ambition 
Ny ledelses- og sjakstruktur m.m. skal nedbringe sygefraværet med mindst 3 % 
til 8 %. 
 
 
Rengøring 
Der har været en massiv reduktion af sygefraværet i Rengøring. 
 
Årstal SF 
2006 10,8 % 
2007 11,3 % 
2008 9,6 % 
2009 7,0 % 
1. kvartal 2010 6,8 % 
 
Fremtidigt fokus 
Fastholde massivt fokus på sygefravær. Afholde ugentlig møde i lederteamet 
med fokus på medarbejdernes individuelle sygefraværsmønstre. Fokus på fag-
lig og social trivsel. 
 
Opfølgning 
• Hvordan afdelingen er i stand til at fastholde det lave sygefravær 
 
Ambition 
Nedbringe sygefraværet til 6 % (fastholde fremadrettet). 
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Status ultimo 2011 MTF: 
 
Enhed Ambition SF ultimo 2011 
Materialegården  8 5 
Rengøring  6 5,7 
 
Grøn: ambition nået 
Gul: 0,1%-point fra aftalte ambition 
Rød: ambition ikke nået 
 
Flot præstation i MTF – ambitionerne er nået. Især Materialegården har haft et 
massivt fald: 2009 havde de et SF på 7,1%, og i 2010 havde de et SF på 8,1% 
og for 2011 er SF på 5%. Og rengøring har fastholdt – endda med et lille fald – 
det lave SF. En udfordring hos MTF er at Drift, Ejendom under Ejendom, Vej og 
Park har et SF på 4,8%, hvilket er ret højt for en administrationsenhed.  
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Center for Ledelse og Personale 
 
Udvikling i fraværet  
Det samlede sygefraværet for CLP er 1. kvartal 2010 på 3,2 %. Da CLP ikke 
har haft en samlet sygefraværsprocent tidligere, er der ikke foretaget en samlet 
sammenligning med 1. kvartal 2009. Der har været fald indenfor det tidligere 
sekretariat, udviklingsafdeling og infoafdeling, mens der har været en stigning i 
juridisk afdeling.  
 
Aftaler i CLP 
I CLP er der arbejdet med at få klarhed i opgaver, klare mål og en klar ledel-
sesmæssig prioritering. Centret har et lavt sygefravær på 3,2 % i 1. kvartal 
2010, men en reduktion ønskes. 
 
Fremtidig fokus 
Et personalemøde med fokus på ’raskhed’. Fokus på Albertslund Kommunes 
værdier – hvad betyder de i CLP og hvad skal der være fokus på i den hen-
seende for at understøtte trivsel og nedbringe sygefraværet i centret. Understøt-
te social kapital i afdelingen. Understøtte den øvrige del af organisationen i at 
nedbringe sygefraværet 
 
Opfølgning 
• Følge arbejdet med social kapital og definition heraf 
• Formidling af resultater til organisationen som kan understøtte nedbringel-

sen af sygefraværet 
 
Ambition 
CLP arbejder hen mod at sygefraværet er 2 %, men i 2011 er målet at fraværet 
er mellem 2 og 3 % målt på det ’almindelige sygefravær’ og under forudsætning 
af, at der ikke kommer langtidssygemeldinger.  
 
 
Status ultimo 2011 CLP: 
 
Enhed Ambition SF ultimo 2011 
CLP ml. 2-3 2,1 
 
Grøn: ambition nået 
Gul: 0,1%-point fra aftalte ambition 
Rød: ambition ikke nået 
 
Flot præstation i CLP. SF er i den lave ende af ambitionen. 
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Økonomicentret 
 
Udvikling i fraværet  
Det samlede sygefraværet for ØC er 1. kvartal 2010 på 6,8 % hvilket er over ni-
veauet for 1. kvartal 2009 på 4,0 %. 
 
Aftaler i ØC 
Trivselsundersøgelsen viser, at der ikke er overensstemmelse mellem opgaver 
og ressourcer. Der er derfor sat et opgave- og kompetenceudviklingsprojekt i 
gang. Engang ugentligt tages en ’trivsels-temperaturmåling’ 
 
Fremtidigt fokus 
Bedre hovedprocesser, og klar opgavefordeling i ØC. Standardiser og optimer 
processer og aktiviteter.  Fortsætte temperaturmålingen og systematisere tilba-
gemeldingerne fx i rammevilkår, prioritering i/mellem opgaver, personlige kom-
petencer og relationer. Arbejde med ØC's 7 hovedaktiviteter.  
 
 
Opfølgning 
• Er der klarhed over roller og opgaver og er de nødvendige kompetencer til-

stede i ØC 
• Hvilket mønster har temperaturmålingen vist (hvad handler tilbagemeldin-

gerne om, opgørelse over temaer laves over en periode på f.eks. 3 måne-
der 

• Hvilke 7 indsatsområder er udvalgt – og hvordan arbejdes der med dem 
• Yderligere konkretisering af indsatser for at nedbringe sygefraværet 
 
Ambition 
Nedbringe sygefraværet fra 6,8 % (1. kvartal 2010) til 3 % 
 
Status ultimo 2011 ØC: 
 
Enhed Ambition SF ultimo 2011 
ØC 3 4,1 
 
Grøn: ambition nået 
Gul: 0,1%-point fra aftalte ambition 
Rød: ambition ikke nået 
 
ØC er ikke i mål, men fastholder et fald i SF. I 2009 var SF på 5,4%, i 2010 var 
SF på 5,0% og i 2011 var SF på 4,1%. Det er et forholdsvist højt SF for en ad-
ministrationsenhed. Der skal fortsat arbejdes med at få SF ned.  
 
 
 
 
 
 
 
 


