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Præsentation 
 

Personaleområdet er et af Rudersdal Kommunes 11 områder, med 39 medarbejdere fordelt på 

funktionsgrupperne; HR, Løn, Personalejura, Regnskab, Kantinen Holte & Birkerød. 

 

Personaleområdets kerneopgave er, at understøtte lederne i deres udførelse af ledelsesopgaven, 

således, at de og deres medarbejdere kan løse deres kerneopgave bedst muligt. Dermed rådgiver 

og understøtter Personaleområdet kommunens områder inden for tiltrækning, udvikling, 

fastholdelse og afvikling af medarbejdere. Dette gør Personaleområdet i forhold til ansættelser, 

løn, pension, rådgivning i forbindelse med personalesager og overenskomsttolkning, 

kompetenceudvikling, arbejdsmiljø med mere.  

 

Organisationsdiagram for Personaleområdet 

 
 

 

e-mail: personale@rudersdal.dk Områdechef: Jan Weidekamp 

Personalechef  

Jan Weidekamp  

HR 

 Anette Dalsgaard Olsen 

 Benedikte Quaade Sarroe 

 Janne Jagd Allersted 

 Louise Nøhr henriksen 

 Pia Dreyer 

 Signe Willumsen  

 Tove Worm Petersen 

Personalejura 

 Birgit Haulund Pedersen 

 Mark Schultz 

 Mette Buchholtz 

Løn 

 Lønchef: 

 Bitten Bøge Mikkelsen 

 

 Regnskab 

 Anna Floutrup 

 Beth Skou 

 Danijela Nojinovic Stojiljkovic 

 Ib Normann 

 Kamilla Ellebye Albrektsen  

 Tina Levisen 

 

Løn 

 Bettina Ørslev 

 Camilla Reiflin 

 Carsten Holst Madsen 

 Emil Frederik Sørensen  

 Hanne Lindskrone 

 Maja Cordua 

 Naja Alsing Staugaard 

 Nicola Haugsted 

 Tina Gabrielsen 

 Tina Pedersen 

 Yvonne Ærø Juhl 

Kantinen  

Holte & Birkerød 

 Kantinelchef: 

 Annette Lafrenz  

 Anita France Wulff-Høyer  

 Alexandra Urzula Foss  

 Brian Milling-Hansen 

 Ghazala Rafique  

 Karina Subcleff Larsen 

 Peter Jørgen Bendtsen 

 Rasa Demenciute 

 Susanne Crone Thomsen 

 Tove Sahl  

mailto:personale@rudersdal.dk
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1. Arbejdsopgaver i Personaleområdet  
 

Løn 
 Administration af feriehuse 

 Administration af LOS og CVR register 

 Afregning af A-skat – ATP-bidrag mv. 

 Afstemning 

 Akut 

 Barselsudligning 

 Dagpengesager 

 Feriekort 

 Fleksjob 

 Fraværsregistrering 

 Lønanvisning 

 OPUS brugeradministration, OPUS (konsulentfunktion) / OPUS vagtplan (konsulentfunktion) 

 Overenskomstfortolkning 

 Refusioner 

 Tjenestemænd og deres pensionsforhold 

 Udarbejdelse af ansættelsesbreve 

 

Personalejura 
 Afskedigelsessager 

 Bistand ved løn- og andre forhandlinger 

 Forhandling af forhåndsaftaler 

 Information og efter behov undervisning om personaleforhold 

 Overenskomst- og regelfortolkning 

 Rådgivning i tunge og komplicerede personalesager 

 Rådgivning om løn- og ansættelsesforhold 

 Rådgivning om tjenestemænd og deres pensionsforhold 

 

HR 
 Arbejdsmiljøarbejde    

 Arbejdsskader 

 Betjening af MED-systemet 

 Fremme af trivsel  

 HR-målinger 

 Kompetenceudvikling og efteruddannelse  

 Kontorelever 

 Lederudvikling 

 Organisationsudvikling og innovation 

 Personaletilbud 

 Registrering af arbejdsskader  

 Seniorjob-ordning 

 Stillingsannoncering 

 Sundhedstilbud 

 Udvikling af HR-koncepter og HR-værktøjer  

 Udvikling og implementering af personalepolitik 

 Understøttelse af ledere på HR-fronten 

 Undervisning i HR-emner 

 

Kantinerne 
 Servering i forbindelse med interne møder og arrangementer 

 Tilberedning og salg af frokost til medarbejdere i administrationen 
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2. Profil og arbejdsgrundlag  

Personaleområdets medarbejdere har en bred uddannelsesmæssig baggrund. I området lægges 

der vægt på en høj faglig kompetence og viden, hvorfor personaleområdets medarbejdere løbende 

videreuddanner sig. Personaleområdets brede medarbejderprofil, afspejler sig videre i forhold til 

medarbejdernes erfaring og antal år på arbejdsmarkedet, da medarbejdergruppen i 

personaleområdet er sammensat af nyuddannede, medarbejdere med nogle års erfaring, samt 

medarbejdere med mange års erfaring.  
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3. Indsatser, mål og handleplaner 

Personaleområdet har som mål og indsatsområder valgt aktiviteter, der falder uden for løsningen 

af områdets faste driftsopgaver. Personaleområdet har et løbende fokus på effektivisering og 

digitalisering samt sikring af konstruktive, innovative og effektive løsninger. Personaleområdet er 

desuden optaget af, at blive dygtigere til at udnytte de eksisterende digitale løsninger og systemer.  

 
Mål og handleplaner for Personaleområdet 2017 

 

 
Mål 

 
Delmål og Handleplaner 

 

Digitalisering 

Målet er, at opkvalificere 

løncontrollings-processen i 

Rudersdal kommune. 

For at styrke løncontrollingen i Rudersdal Kommune, 

implementeres et nyt lønstyringsværktøj: Mit forventede 

Regnskab. 

 

Personaleområdet har i år 2016 analyseret i hvilke områder, 

systemet kan have en effekt, ud fra de understøttende IT-

systemer, der gøres brug af i organisationen til lønkontrol. 

 

Mit forventede regnskab forventes implementeret i følgende 

områder i 2017: 

 

 Byplan 

 Beskæftigelse 

 Personale 

 Ældreområdet, hvor systemet med i til at understøtte de 
øvrige løn-controllingsprojekt 

 Kulturområdet 

 

I forbindelse med at styrke løncontrollingen implementeres 

OPUS vagtplan i Socialområdet, og Ældreområdet i år 2017.  

 

KMD har endeligt klarmeldt systemet pr. 01.maj 2017. 

 

Implementering af OPUS Vagtplan – Web delen (maj 2017) 

 

Systemet understøtter en optimering af indberetninger til 

vagtplanlæggere, samt en effektivisering af vagtplanlægningen. 

 

Optimering og effektivisering af 

arbejdsgange i forbindelse med 

indhentelse af refusion af 

sygedagpenge. 

 

 

Via nye funktionaliteter i VIRK.dk og implementering af nye KMD 

moduler optimeres og effektiviseres arbejdsgange ved 

indhentelse af sygedagpengerefusion.  

 

KMD frigiver et nyt tillægsmodul – Autosignering af 

dagpengeskemaer – påtænkes igangsat april 2017.   

 

Via Browserbaseret moduler fra KMD, implementeres nyt modul 

til decentral indberetning af engangsydelser.  Dette er særligt 

tilrettet eksterne lønmodtager såsom støttekontaktpersoner, og 

andre lønmodtager via sociallovgivningen.   
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Primo 2017 afholdes Workshop med KL og vores brugernetværk 

i Nordsjælland.  

Målsætningen er at sikre vores retsstilling som arbejdsgiver i 

forhold til refusion af sygedagpenge og barselspenge. 

 

Løncontrolling 

Målet er, at medvirke til at 

reducere lønudbetalinger i 

social og ældreområdet ved at 

få indført en mere 

økonomibevidst anvendelse af 

de gældende overenskomster 

og aftaler 

Effektiv anvendelse af arbejdstiden for at nedbringe 

omkostningerne og bruge personaleressourcerne mest 

hensigtsmæssigt.  

 

Målsætningen er bl.a. at lønfunktionen i samarbejde med de 

respektive områder skal være med til at sikre en mere effektiv og 

økonomisk drift, samt finde evt. optimeringspotentialer ud fra de 

kompetencer som Personaleområdet besidder. 

 

Fokus er arbejdstidsaftalernes ordlyd kontra den honorering der 

sker. F.eks. udbetaling eller optjening af eventuelt over-

/merarbejde, individuelle lokaleaftaler, driftsmæssige hensyn, 

samt sygefravær (refusionsdelen), ferieplanlægning, anden 

frihed, opkvalificer vagtplanlæggere/ ledere m.v. 

 

o Have løbende kendskab til omfanget af og udviklingen i 
arbejdstid (for eksempel antal over-/undertimer, over-
/merarbejdstimer og afspadseringstimer) og værdien heraf 
samt afledte lønudgifter (for eksempel udbetalt over-
/merarbejde og ulempeydelser).  

o Kende omfanget af – og omkostningerne ved - eventuel 
lokalt bestemt optjening eller ydelse af frihed (gennemgå 
vores lokalaftaler) og sikre, at eventuelle ordninger 
modsvarer fordele for området. 

o Være med til at fastlægge eller kvalitetssikre 
retningslinjer for arbejdstilrettelæggelsen og sikre, at der 
i et samarbejde på tværs aktivt bliver fuldt op på praksisser.   

o Sikre, at lederne og vagtplanlæggere kender 
retningslinjerne, relevante overenskomster, regelsæt og 
aktivt anvender dette til at sikre en effektiv 
arbejdstidstilrettelæggelse, blandt andet gennem: 
o Udligning af eventuelle udsving i arbejdstiden inden for 

normperioden samt tilrettelæggelse af afspadsering i 
eventuelle lavaktivitetsperioder. 

o Kvantitative og kvalitative skøn ved opgørelse af -
merarbejde. 

o vagtplanlæggerne skal gøres skarpe på viden 

o Evaluere praksis vedrørende tilrettelæggelse og honorering 

af arbejdstiden. 

Fokus er også rettet mod om der kan understøttes med andre 

digitale løsninger i områderne, som der kan optimere 

vagtplanlægning og økonomistyringen i de respektive områder. 

Dvs. implementerer de OPUS vagtplan, OPUS web vagtplan og 

Mit Forventet Regnskab, samt evt. individuelle lønrapporter.  

  

Fremadrettet understøttes Løncontrolling også med diverse 
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rapporter fra OPUS LIS.   

 

Første tiltag er overblik over afholdt ferie, og 6. ferieuge, 

sammenholdt med et skriv omkring varsling af ferie jf. den 

kommunale ferieaftale.  

 

Herudover udfærdiges rapporter ud fra en dialog med dem som 

måtte efterspørge dette. 

 

Sygefravær 

Det er et mål at nedbringe 

sygefraværet i Rudersdal 

Kommune.  

 

 

 

Der sættes fokus på sygefravær gennem en lang række 

oplysende og forebyggende aktiviteter herunder; 

 

 Fortsat på dagsordenen i MED udvalg og ledergrupper 

 Justering af sygefraværsrapporterne – suppleret med nye 

muligheder for at få yderligere information om 

sygefraværsforhold, for dem der ønsker det – eksempelvis 

fordeling efter køn, anciennitet, længde af sygeperioder m.v. 

 Advisering på mail til ledere om at det er tid for kontakt eller 

sygesamtale, når OPUS har registreret fravær på 

medarbejdere i forhold til sygepolitikken.  

 HR kontakter arbejdspladser med særlig højt sygefravær 

med henblik på støtte og sparring.  

a) Arbejdspladser som forsat ligger over måltal i 2017 vil 

modtage ledersparring og skal gennemføre en 

arbejdspladsgennemgang. Gennemgangen og den 

videre proces vil blive tilpasset alt efter behov fx 

processer inden for trivsel og arbejdsmiljø, juridisk 

rådgivning eller bistand til analyse af data.  

b) Arbejdspladser som er kommet over måltal i 2017 vil 

skulle gennemføre en fraværskulturdrøftelse 

efterfølgende en handleplansproces afhængig af behov 

og ønsker.  

 

 Trivselsdialog – fokus på formidling og støtte til udbredelsen 

af dette værktøj 

 Tilbagevenden til arbejdet. Udvikling og formidling af 

værktøjer til at sikre en god tilbagevenden til arbejdet – med 

fokus på både leder, kolleger og medarbejderen selv. 

 

Rekruttering 

Det er et mål at effektivisere og 

kvalificere 

rekrutteringsprocessen i 

kommunen. 

 Der er inden udgangen af 2017 implementeret et 

standardiseret rekrutteringssystem, som anvendes ved 

rekrutteringer i hele Rudersdal Kommune. 

 I løbet af 2017 har HR aktivt bidraget til en opkvalificering af 

rekrutteringsprocessen gennem forskellige relevante tiltag for 

processen. 

 

Borgerdialogpolitik 
Målet er, at understøtte 

implementeringen af 

borgerdialogpolitikken i 

områderne. 

HR udvikler et tilbud om bistand til facilitering af en proces i 

forhold til implementering af de initiativer, som områderne er 

kommet frem til, der skal iværksættes i forhold til 

borgerdialogpolitikken. 
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Kantinedrift 

Målet er, at undgå madspild. Konceptet omkring NemMad genindføres og 

overskudsproduktion af dagens varme ret nedfryses og sælges. 

  
Lederkurser 

 Afventer mål – forventes kendt mandag den 23. januar  
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4. Nøgletal 

Nøgletal for Personaleområdet  

Herunder ses udviklingen i nøgletal over perioden 2011-2016 

 

 

Nøgletal 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Antal ansatte (årsværk) 

 

36 

 

35 

 
35 

 

35 

 

36 

 

36 

 

Gennemsnitsalder (år) 

 

43 

 

39 

 

44 

 

45 

 

46 

 

45 

 

Sygefraværsprocent 

 

2,38 

 

2,4 

 
3,4 

 

3,25 

 

1,98 

 

3,15 

 

Personaleomsætningsprocent 

 

0 

 

13,8 

 

12,2 

 

20,5 

 

13,9 

 

10,3 

 
 
Antal årsopgørelser 
Antallet af årsopgørelser viser, hvor mange der har fået udbetalt ydelser gennem 
Personaleområdet. Årsopgørelserne henviser til medarbejdere i kommunen, medarbejdere i 
enkelte selvejende institutioner, samt tjenestemandspensionister og visse sociale ydelser. 
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5. Evaluering 

Personaleområdet har særligt i år 2016 arbejdet udviklingsorienteret (innovativt) med vores rolle i 

organisationen, afledt af de ledetråde som koblede sig på via projekt Udvikling og Fornyelse, samt 

Kommunens fremtidige grundudfordring i at løse velfærdsopgaver mere innovativt, effektivt, med 

en højere kvalitet og ikke mindst uden flere ressourcer.  

 

Kernen har været at finde nye fælles veje til at udvikle områdets kerneydelser og at bringe 

områdets medarbejdere tættere på Rudersdal kommunes strategiske vision, arbejde mere 

værdigbaseret i hvert funktionsområde, samt mere meningsskabende i forholdet at kigge på sig 

selv og sine opgaver med nye øjne (finde nye hverdags praksis)  

 
* Hvad er det vi kan, skal og vil? 
* Gør vi det rigtigt?...og gør vi det rigtige? 
* Har vi en fælles forståelse af kerneopgaven?  
* Faglighed er ikke (altid) en kompetence! 
* Løser vi opgaven for dem .. Eller med dem? 
* En kerneopgave… kan ikke løses uden dem! 
* Fra profession til professionel. 

 

Fokus har været at operationalisere områdets kerneydelser fra ord til handling og vi har 

derigennem skabt en fælles definition af vores kerneopgave: 

 

”Vi understøtter lederne i deres udførelse af ledelsesopgaven, således at de og deres 

medarbejdere kan løse deres kerneopgave bedst muligt”. 

 
Evaluering af målene i virksomhedsplanen for 2016 

 

 

Mål 

 

Delmål og Handleplaner 

 

Status 

 

Digitalisering 

 

Det er et mål at 

nedbringe det samlede 

ressourceforbrug i 

Rudersdal Kommune i 

forbindelse med løn og 

personaleadministrative 

opgaver. 
 

 Implementering af følgende 

OPUS moduler: 

 KMD OPUS Vagtplan 

inkl. Web/ app-løsningen 

(afventer klarmelding fra 

KMD omkring løsningen) 

 

 

 

 

 OPUS 

Personaleudvikling 

(afventer klarmelding fra 

KMD omkring løsningen) 

 

 

 

 

 OPUS Forhandling (forår 

2016) 

 

 

 
 

 KMD OPUS Vagtplan inkl. 
Web/ app-løsningen: 

KMD har pr. 02. december 

klarmeldt Rudersdal til at 

kunne implementere 

ovennævnte løsninger 01. maj 

2017. 

 

 OPUS Personaleudvikling   

I forbindelse med udfasning af 

MIN RUDE er dette system 

lukket ned. Dette med 

begrundelse i dens 

manglende fleksibilitet i 

løsningen.  
 

 OPUS Forhandling  

Opus Forhandling er 

implementeret i efteråret 

2016.  
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 OPUS egne oplysninger 

erstatning for 

funktionaliteter i MIN 

RUDE  

 

 

 

 

 

 

 OPUS 

rekrutteringssystemet i 

hele 

organisationen.(afventer 

klarmelding fra KMD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En forsat optimering og 

implementering af nye 

obligatoriske digitale løsninger 

indenfor virk.dk, digitale 

postkasser m.v. 

 

 

 

 

 Optimering af Snitflader til KMD 

Opus Vagtplan samt 

omsorgssystemet (afventer 

ældreområdet) 

 

 Optimere den ”gamle KMD cics 

verden” til KMD Opus Bruger-

styring, så det bliver en fælles 

begrebsverden jf. herunder: 

 KMD Dagpenge 

 KMD Børn og Voksne 

 KMD 

Arbejdsevnemetode 

 KMD Aktiv 

 KMD Sag 

 KMD S&A 

 KMD Opera 

 KMD Integration 

Afventer monopolbruddet 

2016-2017 

 

 Optimering af arbejdsgange i 

 

 OPUS egne oplysninger 
erstatning for funktionaliteter i 
MIN RUDE 

OPUS egne oplysninger er 

implementeret på 

Kommunens Intranet under  

”fanen” MIN SIDE. 

Modulet er en Browersapp, 

som p.t. indeholder Kørsel, 

Fravær. 

 

 OPUS rekruttering. 

KMD har ikke kunne 

klarmelde systemet til brug for 

en Kommune pr. 20. 

december 2016.  

Funktionalitet i og omkring 

annoncering via jobnet kunne 

KMD efter 2 års forsøg ikke få 

etableret.  

Systemet er afmeldt vores 

OPUS kontrakt pr. 20. 

december 2016. 

 

Der arbejdes på at optimere 

nye obligatoriske løsninger 

indenfor Virk.dk, Nemsend 

m.v. KMD kom ultimo 2016 

med nye løsninger for bl.a. 

autosignering og automatisk 

bogføring, som p.t. er i 

afklaringsfase. 

  

Modulet afventer stadigvæk 

KMD frigivelse af de øvrige 

moduler på opus vagtplan ( 

maj 2017) 

 

Monopolbruddet er udskudt.  

Afventer denne proces. 
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forbindelse med barsel, 

sygedagpenge, fleksrefusion, 

samt andre refusionsordninger, 

samt den økonomiske styring. 

(primo 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdsaftaler på tværs af 

organisationen 

Lønfunktionen har indgået et 

samarbejde med Botilbud Ebberød, 

for at styrke og effektivisere løn/ 

personaleadministrationen på 

Botilbuddet, men også som et led i 

udvikling af lønfunktionen jf. 

kommunens overordnede strategi.   

Denne aftale henvender sig til 

ledere og vagtplanteam på Botilbud 

Ebberød, hvori lønfunktionen stiller 

kompetence og ressourcer til 

rådighed i forbindelse med løsning 

af opgaver omkring lønindberetning, 

personaleadministration ved 

ansættelse, tjenestefrihed f.eks. 

barsel og afskedigelser, vejledning 

omkring lønforhandling, 

tilrettelæggelse, planlægning, 

undervisning af ledere/ 

vagtplanteam og registrering af 

øvrige lønopgaver og ydelser, samt 

også lønkontrol og økonomistyring. 

 

 Projektet er søsat som et 

pilotprojekt for en fremtidig 

lønfunktion og 

personaleadministration.  

 

 Målet er som udgangspunkt en 

forenkling af arbejdsopgaverne 

ved opnåelse af en større 

Der arbejdes fortsat på at 

optimere nye obligatoriske 

løsninger i forbindelse med 

barsel, sygedagpenge og 

andre refusionsordninger. Vi 

har afventet KMD, som 

december 2016 kommer med 

nye løsninger, moduler for 

bl.a. autosignering og 

automatisk bogføring.  

 

Begge moduler er p.t. i en 

afklaringsfase.  

Den økonomiske styring er 

omsat i MIT FORVENTET 

REGNSKAB, som i år 2017 vil 

blive iværksat i ældreområdet.  

Herudover er der sket en 

løbende tilrettelse af 

økonomirapporter for 

løndelens vedkommende. 
 

 

Lønfunktionen har i samarbejde 

med vagtplanlægger og 

centerleder på Botilbud Ebberød 

tilsikret en mere effektiv 

lønsagsbehandling. 

  

Det er sket ved en større 

relationel tilgang, hvor 

lønkonsulenten har virket som en 

sparringspartner, underviser og 

understøttelse af de digitale 

løsninger.  

 

Dialogerne har været 

konstruktive, opklarende og vi ser 

et kompetenceløft hos 

vagtplanlæggerne.   

 

Lønkonsulenten er kommet 

tættere på problematikkerne.  

 

Det har betydet at der ikke har 

været så mange henvendelser til 

lønkonsulenten i det daglige 

arbejde.  

 

Der er sket en optimering af 

arbejdsgangene, samt en mere 

professionel tilgang i dialogen 

lønkonsulent og vagtplanlæggere 

imellem.  
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effektivitet både økonomisk som 

ressourcemæssigt, en ændret 

tænkning, samt nye måder at 

løse opgaverne på med 

udgangspunkt i et større 

borgerperspektiv. 

I dette projekt skal 

borgerperspektiv forstås som: 

Internt brugerfokus i 

organisation, f.eks. i forholdet 

mellem områder med internt 

fokus og brugere fra øvrige 

områder. 

 

Ovenstående er rettet mod at 

kompetenceudvikle ledere og 

vagtplanteam på Botilbud Ebberød i 

forbindelse med løsning af opgaver 

omkring lønindberetning, 

personaleadministration ved 

ansættelse, tjenestefrihed f.eks. 

barsel og afskedigelser, vejledning 

omkring lønforhandling, 

tilrettelæggelse, planlægning, 

undervisning af ledere/ 

vagtplanteam og registrering af 

øvrige lønopgaver og ydelser, 

herunder lønkontrol og 

økonomistyring. 

Det særligt understøtte af 

centerlederen på Botilbuddet.   

 

Projektet har ikke været 

understøttet af yderligere 

digitaleløsninger, så som OPUS 

web, da KMD ikke frigiver løsning 

før 01. maj 2017. 

 

Fokus har været at hjælpe 

centerleder med at understøtte 

den nye organisering med 

vagtplanlæggerne.  

 

Dette er lykkedes.  

 

Projektet udvides i år 2017, 

hvor løncontrolling optimeres 

ved digitale løsninger, og ved 

en strammere økonomisk 

opfølgning. 

 

 

Arbejdstidsaftale 

Det er et mål at den 

nye arbejdstidsaftale på 

social- og 

sundhedsområderne 

implementeres uden 

problemer 

Ved overenskomstforhandlingerne i 

2015 blev der aftalt en fælles 

arbejdstidsaftale for hele social- og 

sundhedsområdet.  

Aftalen skal implementeres på alle 

institutioner i Ældreområdet og 

Psykiatri og Handicap. 

 

Dette sker ved; 

 

 Særligt tilrettelagte 

undervisningsforløb for 

institutionerne i Psykiatri og 

Handicap. 

 Deltagelse på personale- og 

ledermøder i Ældreområdet 

med arbejdstidsaftalen på 

dagsordenen. 

Primo 2016 har Per-

sonaleområdet med 

repræsentanter for både Jura 

og Lønfunktionen afholdt 

undervisning, og 

informationsmøder i og 

omkring de ændringer, samt 

nye tiltag der i 

overenskomsten.  

 

Dette er både for 

Socialområdet, som for 

ældreområdet.  

 

Der deltog både ledere og 

planlæggere.  

 
 

 

Kantinerne 

Det er et mål at 

effektivisere 

betalingsmåden i 

kantinerne. 

Inden udgangen af 2016 er kontant 

betaling i kantinerne afskaffet. I 

stedet indføres 

betalingsmulighederne; 

Mål opfyldt. 

Det er nu kun muligt at betale via 

dankort terminal samt MobilePay. 
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 betalingskort via dankort terminal 

samt MobilePay.  

 

Rekruttering 

Det er et mål at sikre at 

opgaven med at 

rekruttere kommunens 

nye medarbejdere 

bliver enklere og mere 

kvalificeret 

Der er inden udgangen af 2016 

implementeret et standardiseret 

rekrutteringssystem, som anvendes 

ved rekrutteringer i hele Rudersdal 

Kommune og HR har aktivt bidraget 

til en opkvalificering af 

rekrutteringsprocessen gennem 

implementering af de tiltag, der er 

nævnt i anbefalingen fra 

arbejdsgruppen om Rekruttering 

under aktiviteten Forenkling og 

Borgerservice. 

 

Delmål og handleplaner 

For at sikre en standardiseret 

rekrutteringsproces i Rudersdal 

Kommune vil HR 

 Implementere et fælles og 

standardiseret 

rekrutteringssystem, som 

anvendes ved alle rekrutteringer 

i hele Rudersdal Kommune. 

Systemet skal understøtte en 

effektiv arbejdsgang, data skal 

ind hvor data fødes. 

 Udpegelse af repræsentanter til 

undervisning i alle områder, til 

efterfølgende at varetage 

undervisning i egne områder. 

 Udarbejde og implementere 

fælles generelle retningslinjer 

”Sådan gør vi i Rudersdal 

Kommune”, herunder en 

annonceskabelon, der skaber et 

ensartet udtryk i kommunens 

jobannoncer, inkl. fælles 

retningslinjer og guideliens for 

brug af kommunes logo, slogans 

m.v. 

 Udarbejde et oplæg omkring 

alternativ annoncering, herunder 

brugen af f.eks. Facebook og 

LinkedIn m.v. 

 Udbyde kurser i den gode 

annonceskrivning, inkl. læring 

om udarbejdelse af jobprofil 

m.m. og yde hjælp til 

udarbejdelse af generiske 

jobprofiler og jobannoncer 

 Udarbejde og implementerer en 

standardiseret interviewguide til 

Ikke opfyldt. 

 

Vi har gennem en pilotafprøvning 

af KMD OPUS rekruttering i 

ældreområdet og har efter en 

lang fejlretningsproces og 

erfaringsproces er det vurderet at 

KMD OPUS rekruttering ikke 

lever op til de krav, som RD stiller 

til et velfungerende og 

driftssikkert e-

rekrutteringssystem. 

 

Der afsøges derfor nye 

muligheder i 2017. / indkøbes nyt 

system se mål for 2017. 
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ansættelsessamtaler, fælles 

retningslinjer for indhentning af 

referencer og en standardiseret  

 Proces for dokumentation af 

tidligere ansættelse. 

 

Sygefravær 

Det er et mål at 

nedbringe sygefraværet 

i Rudersdal Kommune.  

 

 

Der sættes fokus på sygefravær 

gennem en lang række oplysende 

og forebyggende aktiviteter 

herunder; 

 

 Kontakt til ledere når en 

medarbejders sygefravær 

overstiger 30 dage. 

 Kontakt med tilbud om bistand til 

institutioner med særlig højt 

sygefravær. 

 Kompetenceløft til 80 AMR ved 

gennemførelse af den særligt 

udviklede uddannelse i trivsel. 

 Særlige kursustiltag med fokus 

på sygefravær. 

 Implementering af 

arbejdsmiljøpolitikken 

Mål opfyldt. 

Sygefravær faldet med 0,3 

procent i 2016 

 


