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I Halsnæs Kommune er vi 2.300 ansatte, der har stort gåpåmod, 
vilje til at gøre en forskel og mod til at træffe beslutninger. Vi er stolte 
af vores Vision 2030, som handler om, at vi vil gøre Halsnæs til et 
endnu bedre sted at bo og leve. Vi ønsker at styrke den fælles iden-
titet og stolthed blandt borgere, foreninger og erhvervsliv, hvilket er 
forudsætningen for at sikre den ærlige, positive og langsigtede be-
vægelse af Halsnæs. Vi ønsker også, at Halsnæs skal være et endnu 
bedre sted at arbejde. 

I vores arbejdsdag følger vi værdierne helhed, mulighed og redelighed. 
De er et solidt fundament, når vi løbende arbejder med nye måder 
at gøre vores arbejde på. Vi siger også, at vi er rå og autentiske. Det 
betyder, at vi ikke gør tingene sværere, end de er. I dagligdagen gør 
vi nemlig en dyd ud af at forenkle vores arbejdsgange. Vi mener, at jo 
enklere vi kan gøre tingene, jo mere overskud er der til borgerne. 

I Personalepolitikken kan du læse mere om, hvad de tre værdier 
betyder for vores ansatte i kommunen, og hvordan det er at arbejde i 
Halsnæs Kommune. 
Venlig hilsen Steffen Jensen, Borgmester og Jan Michelsen, 
Kommunaldirektør 
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Fælles om fremtiden – Det gode liv i Halsnæs

I Halsnæs sætter vi stor pris på vores nære fællesskab. Skoler, plejecentre, daginstitutioner, foreningsliv, 
kulturliv og den skønne natur er aldrig langt væk. Det giver trivsel, tryghed og sammenhængskraft. 
I Halsnæs er der plads til alle. Plads til forskelligheden, men inden for rammerne af et stærkt værdifæl-
lesskab, hvor vi tager ansvar, og hvor der er frihed til at gøre det, der giver mening for os lokalt. Det giver 
livskvalitet.

Det gode liv i Halsnæs bygger også på vores dejlige natur. Derfor skal vi både udvikle og værne om vores 
natur og gøre den tilgængelig for endnu flere.

Vi er stolte af vores pejlemærker, som er vedtaget af byrådet efter en bred proces med inddragelse af bor-
gere, foreninger, erhvervsliv og andre lokale interessenter.

Besluttet af Byrådet i juni 2018

Personalepolitikken er besluttet af Halsnæs Byråd (daværende Sammenlægningsudvalg) den 19. december 2006. Personalepolitikken er den 25. april 
2007 tiltrådt af kommunens øverste medindlydelses- og medbestemmelses organ (Hoved-MED).

Historiefortællingen om Halsnæs
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Vi er anstændige og kan gøre rede for vores handlinger og valg. Vi har en gensidig 
respekt og åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere 
og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. 

Personalepolitisk betyder det, at vi er en arbejdsplads, 

•  hvor der er sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør 

•  hvor beslutninger og handlinger er klare og forståelige 

•  hvor dialogen er åben, direkte og ærlig. 

Redelighed

Fotograf: Nicolai Perjesi
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Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i 
kommunens fortsatte udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier 
og vægter kvalitet højt. 

Personalepolitisk betyder det, at vi er en arbejdsplads, 

•  hvor vi ser muligheder, lærer af fejl og har fokus på udvikling 

•  hvor forskellighed er en styrke for vores udvikling 

• hvor vi har indflydelse på og medansvar for egen arbejdssituation. 
 

Mulighed
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Helhed

Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger 
sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. 

Personalepolitisk betyder det, at vi er en arbejdsplads, 

•  hvor vi tænker tværgående og helhedsorienteret 

•  hvor der er balance mellem arbejde og fritid 

•  hvor et godt arbejdsmiljø og kollegialt samvær er  

 grundlæggende for arbejdsindsatsen.

Fotograf: Lisbeth Damgaard
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På de følgende sider bliver de omtalte værdier uddybet i 11 personalepolitiske 
temaer. Fælles for alle temaerne er, at de beskriver Halsnæs Kommunes personale-
politiske holdninger og strategier – lige fra ansættelse af nye medarbejdere til en 
sund arbejdsplads. 

Personalepolitiske temaer

Temaerne er generelle for hele kommunen som arbejdsplads, men måden hvorpå 
de efterleves, vil være forskellig på de enkelte arbejdspladser. Et plejecenter kan 
f.eks. arbejde for at mindske fysiske belastninger i arbejdet for at skabe en sund 
arbejdsplads, mens man på rådhuset f.eks. kan arbejde for at skabe mere fysisk 
aktivitet i hverdagen.

Det er således de enkelte arbejdspladser, der gør de personalepolitiske temaer 
levende.
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Interne jobmuligheder 
Vi er en arbejdsplads, hvor der er mu-
ligheder for karriere- og kompetenceud-
vikling inden for organisationen. Dette 
sker i balance med, at vi til stadighed 
tilfører organisationen ny viden, kom-
petence og inspiration udefra. 

En professionel proces 
Vi lægger stor vægt på, at rekruttering 
af nye medarbejdere opleves som en 
professionel proces, både for ansøgere 
og for ansættelsesudvalg. 
  
I enhver ansættelsesproces er medar-
bejdere repræsenteret, idet vi mener, 
det er med til at skabe en helhedsori-

enteret proces, hvor der ved ansættel-
sen også bliver lagt vægt på det dag-
lige samarbejde i medarbejdergruppen. 

Vi lægger vægt på en grundig udvæl-
gelse af ansøgere, og vurderingen af 
kandidater sker på baggrund af en bred 
vifte af kriterier og ud fra en helheds-
vurdering. 

Ansættelsesformer 
Vi ønsker at benytte tidssvarende 
ansættelsesformer på overenskomstvil-
kår og tilbyder normalt ikke ansættelse 
på tjenestemandsvilkår. Vi tilbyder 
både fuldtids- og deltidsansættelse. Vi 
tilstræber at tilbyde fuldtidsansættelse 

til mange medarbejdere, fordi det er 
vores holdning, at det i nogle fag ikke 
er muligt at opretholde et forsørgelses-
grundlag med en deltidsansættelse. 

Vi anerkender andre medarbejderes 
ønske om deltidsansættelse som en 
mulighed for at opnå sammenhæng 
mellem arbejdsliv og fritidsliv. 
 
Introduktion
Vi har alle ansvar for, at nyansatte 
får en god start. Det betyder bl.a., at 
lederen skal udarbejde et introdukti-
onsprogram, hvis formål er sikre, at 
medarbejderen hurtigt føler sig som en 
del af arbejdspladsen. 

Vi ansætter de bedst egnede medarbejdere. Det sker ud fra en helhedsvurdering på den en-
kelte arbejdsplads i forhold til behovet for kvalifikationer, udvikling af personalegrupper mv., 
idet vi har det grundsyn, at forskelligheder skaber grobund for kreativitet og udvikling. 

Ansættelse
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Arbejdsliv og fritidsliv som en helhed 
Gode resultater opnås, når medarbejd-
erne oplever, at der er sammenhæng 
mellem deres rolle som medarbejder 
og som familiemenneske. Vi betrag-
ter arbejdslivet og fritidslivet som en 
helhed; det ene er en forudsætning for 
det andet. Det betyder også, at vi aner-
kender, at medarbejdere befinder sig i 
forskellige livsfaser og derfor oplever 
behov for særlig hensyntagen i forskel-
lige perioder af deres arbejdsliv.
 

Arbejdstilrettelæggelse 
Vi arbejder for, at alle medarbejdere 
har indflydelse på deres egen arbejdstid 
og arbejdstilrettelæggelse, således at 
man, i det omfang det er muligt på den 
pågældende arbejdsplads, udnytter de 
muligheder, der er for at skabe en rum-
melig og fleksibel arbejdsplads. 

Familie 
Vi er en arbejdsplads, hvor medarbejderne har krav på et spændende og udviklende ar-
bejdsliv, der samtidig muliggør et velfungerende familieliv.

En fleksibel arbejdsplads betyder ikke, at 
grænsen mellem arbejdsliv og fritidsliv 
ophører. En fleksibel arbejdsplads bety-
der derimod, at der er balance mellem 
hensynet til den enkeltes livssituation og 
arbejdspladsens behov.  
Det er et gensidigt ansvar mellem ledelse 
og medarbejdere at skabe reelle mulighe-
der for en sammenhæng mellem arbejds-
liv og fritidsliv. 
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Når ansatte selv siger op … 
Fratræden fra arbejdspladsen betrag-
tes som et positivt videre skridt i livet, 
enten på vej til en ny fortsat karriere, 
videre uddannelse eller som ophør på 
et langt arbejdsliv. 

Uanset årsagen til fratræden mener vi, 
at den pågældende medarbejder har en 
værdi for os som arbejdsplads, der er 
vigtig at fastholde. Vi ønsker derfor at 
fastholde en tilknytning til medarbejde-
re, der fratræder pga. alder. Derudover 
ønsker vi også at se muligheder i, at 
medarbejdere, der finder andet arbejde, 
på et senere tidspunkt genansættes 
med nye erfaringer. 

Evaluering af årsagerne 
For at sikre en forsat udvikling af 
arbejdspladsen, dens arbejdsmiljø og 
fastholdelse af viden, holder vi fratræ-
delsessamtaler med de medarbejdere, 
der selv siger op. 

Når vi afskediger ansatte ... 
Vi erkender, at de færreste, som bliver 
afskediget, vil finde noget positivt i 
situationen, men vi vil holde en høj 
moral, etik og retssikkerhed i enhver 
afskedigelsessituation. 

Enhver medarbejder, der afskediges, 
skal i god tid og på en ærlig måde 
være bekendt med begrundelsen, og 

enhver uansøgt afsked bliver behandlet 
individuelt. 

Det vil ofte, af driftsmæssige årsager, 
være nødvendigt at afskedige med-
arbejdere, som er langvarigt syge, og 
hvor der ikke er tegn på snarlig tilbage-
venden til arbejdspladsen. Vi afskediger 
nødigt medarbejdere, som har livstru-
ende sygdomme. 

Som arbejdsplads har vi holdninger til situationer, både når medarbejdere siger op  
og bliver opsagt. Vi mener, at det er vigtigt, at årsagen til enhver fratræden er kendt for 
kommunen, og at enhver afskedigelse sker på en redelig og ordentlig måde.

Fratræden 
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Helhed i kompetenceudviklingen 
I en videns- og serviceorganisation som 
vores er der et stort behov for faglige 
dygtige medarbejdere, der samtidig 
kan samarbejde, tænke kreativt og dele 
viden. 

Vi arbejder derfor helhedsorienteret 
med kompetenceudvikling. Det bety-
der, at arbejdspladsen sætter fokus på 
udvikling af medarbejdernes faglige og 
personlige kompetencer i forhold til de 
mål og visioner, som arbejdspladsen 
arbejder henimod. 

Hvad er kompetenceudvikling? 
Udvikling af kompetencer sker oftest 
i det daglige arbejde, blandt andet 
gennem supervision, faglig sparring 
og erfaringsudveksling, samarbejde i 
selvstyrende team, sidemandsoplæ-
ring og tværfagligt arbejde. Derudover 
omfatter kompetenceudviklingen kurser 
o.l., der tilfører de ansatte ny inspira-
tion og viden. 

Interne kurser 
Som led i kompetenceudviklingen 
udbyder vi også kurser internt i organi-
sationen. 

Medarbejderudviklingssamtaler og 
individuelle udviklingsplaner 
Planlægningen af kompetenceudvikling 
sker gennem de årlige medarbejder-
udviklingssamtaler. Ledere og med-
arbejdere er forpligtet til at udarbejde 
årlige, individuelle udviklingsplaner for 
kompetenceudvikling. 

Vi mener, at kompetenceudvikling er grundstenen for vores udvikling, fordi arbejdet 
med kompetencer sikrer, at alle medarbejdere til enhver tid matcher de krav, deres 
arbejdsopgaver stiller. 

Kompetenceudvikling

Fotograf: Peter Dahlerup Fotografi
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Det er vores holdning, at alle uanset 
køn, alder, etnisk baggrund, handicap 
mv. gives lige muligheder på arbejds-
pladsen, både hvad angår løn- og 
ansættelsesvilkår, jobindhold, uddan-
nelse, udvikling og karriere. Det bety-
der bl.a., at vi ønsker at skabe fleksible 
arbejdspladser, der sikrer, at mænd 
og kvinder har lige muligheder for at 
deltage i karriere- og familieliv.

Ligestilling

Vi er en arbejdsplads, der ser forskelligheder som en styrke for vores udvikling, fordi for-
skelle med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelse og livsopfattelse skaber en 
dynamisk og helhedsorienteret arbejdsplads.
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Lønnen fastsættes tættest muligt på 
den enkelte medarbejder eller medar-
bejdergruppe, efter centralt besluttede 
strategier. 

Vi skaber muligheder for at tilgodese 
både den ansatte individuelt og grupper 
af ansatte. Det betyder, at vi tilstræber 
en afbalanceret aflønning af ansatte, 
hvis jobudførelse og ansvarsområde er 
ensartet. Vi honorerer de individuelle 
kvalifikationer og præstationer. 

Lønfastsættelsen sker ud fra principper 
om, at ansatte skal kunne se og forstå 
mulighederne for at få mere i løn, 
f.eks. i forbindelse med en ekstraordi-
nær arbejdsindsats eller et øget ansvar. 
Lønniveauet vil afspejle udbud/efter-
spørgsel på arbejdsmarkedet. 

Vi ønsker en sammenhæng mel-
lem præsterede resultater og løn for 
derigennem at øge motivationen til 
yderligere effektivitet og kvalitet i det 
daglige arbejde. 

Personalegoder 
Vi benytter personalegoder aktivt, 
som element i aflønningen, fordi det 
har betydning for trivslen og for vores 
muligheder for at tiltrække og fastholde 
medarbejderne. 

Personalegoder er rettet primært mod 
sundhed, trivsel, kultur og socialt sam-
vær. Vi tænker helhedsorienteret og 
mener, at personalegoder skal tilbydes 
alle personalegrupper. 

Løn og personalegoder  
Vi er en arbejdsplads, hvor vi bruger løn og personalegoder som et aktivt værktøj 
til at tiltrække og fastholde medarbejderne samt understøtte motivationen til 
kompetenceudvikling. 

Fotograf: Nicolai Perjesi
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Det er gennem en åben, direkte og 
ærlig dialog mellem leder og medar-
bejdere om forhold, som i bredeste 
forstand vedrører arbejdssituationen, at 
grundlaget for engagement, trivsel og 
udvikling skabes. 

Medindflydelse

Lederen har ansvar for gennem sin 
ledelse, at der skabes grobund for 
medindflydelsen, og medarbejderne 
har medansvar for, at medindflydelsen 
blomstrer. 

Vi lægger vægt på den formelle indflydelse via samarbejdsstrukturen. Den er vigtig. 
Men lige så vigtig er den medindflydelse, som finder sted i det daglige på den enkelte 
arbejdsplads. 

Lederen skal vise tillid, inddrage sine 
medarbejdere i beslutninger og bane 
vejen for og støtte op om selvledelse 
på områder, hvor dette er muligt, dvs. 
uddelegere ansvar – og også være åben 
om, hvad der ikke kan uddelegeres. 

Side 14



15

På arbejdspladsen ses ikke på den
enkeltes alder, men den enkelte med-
arbejder vurderes derimod i forhold til
kvalifikationer, engagement, opgave-
varetagelse mv.

Seniorer

Vores holdning er, at ældre medarbejdere skal fastholdes og sikres fortsat udvikling. Det 
skal samtidig respekteres, at nogle medarbejdere, som befinder sig i denne livsfase, har 
ønske om og behov for på forskellig vis at forberede sig på en tilværelse uden for ar-
bejdsmarkedet. Det kan for eksempel være omlægning af arbejdsopgaver, reduktion af 
arbejdstid, omplacering til anden stilling eller fratræden.

Vi anser det for helt centralt, at seniorer – 
som øvrige ansatte – har ret og pligt til at 
vedligeholde og udvikle deres
viden og kvalifikationer. Medarbejdere på 
50 år og opefter tilbydes, ved den årlige 
medarbejderudviklingssamtale, at drøfte 
eventuelt behov for seniorplanlægning.
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 Vi har det menneskesyn, at alle men-
nesker har en værdi og et naturligt krav 
på at være en del af et arbejdsfælles-
skab. 

Vi har respekt for forskelligheder, 
og betragter forskelligheder som en 
styrke, fordi forskellige livserfaringer 
og kulturer bidrager til, at vi kan være 
nytænkende. Vi mener, at forskellige 
vinkler er med til at sikre, at vi træffer 
helhedsorienterede beslutninger.  

Medarbejdere skal opleve en rummelig 
arbejdsplads, hvor man trygt kan gå til 
sin leder – og i en åben og ærlig dialog 

finde bæredygtige løsninger, som i 
videst mulig omfang tager hensyn til 
individuelle behov og ønsker. 

Vi arbejder for, at der på alle arbejds-
pladser understøttes en kultur, hvor det 
er naturligt, at medarbejdere føler et 
medansvar for hinandens ve og vel – 
og især i vanskelige situationer tør gå i 
dialog med en udsat kollega. 

Social ansvarlighed 
Vi lægger vægt på social ansvarlighed og har fokus på at fastholde og ansætte  
medarbejdere på særlige vilkår.

Fotograf: Nicolai Perjesi
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Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 
Vi anerkender, at et godt psykisk og 
fysisk arbejdsmiljø er grundlæggende 
for arbejdsindsatsen. 

Ledelsen har derfor ansvar for at tage 
hånd om de svære emner, så som 
fravær, stress og livskriser. Det er 
den enkelte leders ansvar at afholde 
omsorgssamtaler og i øvrigt være 
opmærksom på medarbejdernes ve og 
vel både arbejdsmæssigt og personligt. 
Det betyder også, at vi har fokus på at 
nedbringe sygefraværet. 

Vi arbejder på at forebygge stress og 
på at forbedre det fysiske og psyki-
ske arbejdsmiljø, ligesom vi evaluerer 
trivslen på baggrund af periodiske 
undersøgelser. 

Alle på arbejdspladsen har pligt til at 
tage hånd om hinanden samt være 
med til at skabe en arbejdsplads, hvor 
der er rart at være. Det betyder, at der 
på den enkelte arbejdsplads lægges 
vægt på dialog om konflikter, mobning, 
samarbejde mv. 
  
En sund arbejdsplads 
Vi ønsker at fremme og skabe ram-
mer for en sund arbejdsplads med 
udgangspunkt i forebyggelse, støtte 
og vejledning. Vi ser det som vores 
pligt at tilbyde sundhedsfremmende og 
-forebyggende tiltag. 

Det er vores holdning, at alle arbejds-
pladser bør have fokus på sund kost 
og motion. Vi støtter aktiviteter, der 
forbedrer sundhedstilstanden.  
 

Rygning 
For at sikre en sund arbejdsplads er vi 
en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at 
rygning ikke er tilladt på de kommunale 
arbejdspladser i arbejdstiden. Vi støtter 
medarbejdere, der ønsker at holde op 
med at ryge.

Alkohol og andre rusmidler 
Det er vores holdning, at alkohol og 
andre rusmidler skal adskilles fra arbej-
det. Det skal det af hensyn til sikker-
hed, trivsel og af hensyn til den profes-
sionelle betjening af vores borgere. 
Ledere og kolleger har pligt til at 
handle, hvis de oplever, at en medar-
bejder eller en kollega har et misbrugs-
problem. 

Trivsel og sundhed
Trivsel og sundhed er vigtigt, fordi det er basale forudsætninger for de resultater, vi skal 
opnå. Derfor ser vi det som en meget væsentlig opgave at tænke trivsel og sundhed ind 
overalt i hverdagen.
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En god dialog med borgerne giver os 
mulighed for at evaluere på, hvorvidt 
vores ydelser lever op til forventnin-
gerne. 

Vi ser gerne, at ledere og medarbejdere 
i forskellige sammenhænge, hvor det 
er relevant, repræsenterer kommunen 
udadtil, fordi det er med til at give et 
positivt indtryk af kommunen. 

De bedste resultater skabes gennem 
en åben, direkte og ærlig dialog. Derfor 
skal der på den enkelte arbejdsplads 

understøttes en kultur, hvor vi lærer af 
erfaringer, giver og modtager faglig kri-
tik og er gode til at rose og anerkende 
hinanden.  

Vi mener, at der på arbejdspladserne  
skal være mulighed for dialog i daglig-
dagen. Det er både lederen og med-
arbejdernes ansvar, at rammerne er 
til stede. Det handler om, at der skal 
være tid til at tale sammen – også om 
svære emner. Det handler om at sikre 
en god tone, hvor alle har respekt for 
hinanden, og hvor det er naturligt at 

give udtryk for sine meninger. Lederen 
har et ansvar for, at der skabes rammer 
for dialog frem for monolog, og at alle 
kommer til orde. 

Vi har alle et ansvar for, at mulige 
konflikter kommunikeres i dialog og 
ikke elektronisk. Konflikter løses i en 
åben, direkte og ærlig dialog mellem 
de involverede parter. 

Åbenhed og dialog
Vi lægger vægt på, at medarbejdere og ledere er borgernes indgang til kommunen. Derfor 
forventer vi, at medarbejdere og ledere medvirker til at skabe en god dialog med borgerne
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Udover personalepolitikken er der 
udarbejdet en række personaleadmini-
strative retningslinjer. Disse er udarbej-
det, fordi der i dagligdagen er mange 
gentagelser, hvor det giver god mening 
at kunne slå op i en retningslinje. For 
eksempel så man på arbejdspladsen 
ikke hver gang skal diskutere, hvad der 
gives ved et jubilæum. Samtidig er der 
også nogle personalejuridiske regler, for 
eksempel barselsregler, som kommu-
nen skal overholde.

Retningslinjerne beskriver de forhold, 
som arbejdspladserne som minimum 
skal udfylde. I Halsnæs Kommune 
tages der udgangspunkt i, at de an-
satte befinder sig i forskellige livsfaser, 
og lederen har således mulighed for 
at tolke og gå ud over de beskrevne 
retningslinjer. 

Halsnæs Kommune har pr. november  
2020 følgende personaleadministra-
tive retningslinjer:

• Adgangskort til Rådhuset
• AKUT-fonden og lokal AKUT-pulje
• Bibeskæftigelse
• Deltidsansattes adgang til højere 

timetal
• Forebyggelse og håndtering af 

stress
• Gaver eller andre fordele
• Handicappedes fortrinsret til ledige 

stillinger
• Jubilæum og andre markeringer
• Krisehjælp
• MUS
• Nærtstående
• Arrangementer september 2020
• Rusmidler
• Seniorjob

• Sociale medier
• Straffeattester og økonomiske 

oplysninger
• Sundhedsfremme
• Tjenestefrihed med og uden løn
• Tjenesterejser samt kørselsgodt-

gørelse
• Vold, trusler og chikane
• Trivselsmålinger

Du finder retningslinjerne på Fællesnet-
tet under Dokumenter/ Håndbogen/ 
Personale/ Retningslinjer og vejlednin-
ger.

Retningslinjer
Vi lægger mere vægt på værdier end regler. Det betyder, at personalepolitikken sætter 
rammer og retning, som hver arbejdsplads selv udfylder lokalt. 
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