Procesplan for revidering af Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitikken
Baggrund
Som led i HovedUdvalgets strategiplan for 2021-2024 har udvalget besluttet, at den eksisterende
Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik skal revideres. Den nuværende politik er udarbejdet i 2009 som led i, at
Odder Kommune ønskede at blive arbejdsmiljøcertificeret og er senest drøftet i HovedUdvalget i 2011.
Politikken er ikke længere tidssvarende, og HovedUdvalget har på den baggrund besluttet, at politikken skal
revideres som led i HU’s strategiplan for 2021-2024.

Formål
Arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet har og skal fortsat have høj prioritet i Odder Kommune. Arbejdet
med at sikre det gode arbejdsmiljø sker først og fremmest på de enkelte arbejdspladser, men prioriteringen
af arbejdsmiljøet afspejles bl.a. også i HovedUdvalgets beslutning om at fastholde interne
arbejdsmiljøaudits efter ophør af arbejdsmiljøcertificeringen i 2015.
En arbejdsmiljøpolitik skal kunne sætte ramme og retning for det gode arbejdsmiljø og arbejdet hermed.
Den skal samtidig kunne bidrage til fortællingen om Odder Kommune som en attraktiv arbejdsplads både
for nuværende og potentielt kommende medarbejdere.

Afsættet for revidering af arbejdsmiljøpolitikken
Det personalepolitiske værdisæt skal stå som fundament for arbejdsmiljøpolitikken. Det betyder
eksempelvis, at vi skal have blik for, at det ”at skabe værdi for borgeren er kernen i vores ansættelse” og at
”vi har fokus på høj trivsel blandt engagerede og fagligt dygtige medarbejdere og ledere”, skal kunne
afspejles i politikken.
Ud over den nuværende Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik har HovedUdvalget også udarbejdet
arbejdsmiljømål. Målene beskriver i højere grad, hvordan vi forstår og arbejder med det psykiske
arbejdsmiljø i Odder Kommune; som et samspil mellem kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber, end
der fastsættes helt konkrete måltal. Arbejdsmiljømålene er beskrevet for perioden 2019-2021, og det vil
være naturligt, at arbejdsmiljømålene tænkes sammen med revidering af arbejdsmiljøpolitikken.
Endelig skal den fælleskommunale Aftale om trivsel og Sundhed også indgå som grundlag i for revidering af
arbejdsmiljøpolitikken. Aftalen er en del af overenskomsten og har til formål at:

- skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen
- styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats
- skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet
Arbejdsgruppe og proces
Arbejdet med at revidere arbejdsmiljøpolitikken varetages af HovedUdvalgets arbejdsmiljøgruppe bistået af
HR-teamet i Ledelse & Udvikling.
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Gruppen kan, hvis HovedUdvalget ønsker det suppleres med 1-2 yderligere ledelsesrepræsentanter ud over
Kommunaldirektøren.
Arbejdsmiljøgruppens opgave er som udgangspunkt at udarbejde et revideret forslag til en
arbejdsmiljøpolitik samt evt. forslag til justering af arbejdsmiljømålene. Gruppen skal dog i arbejdet
vurdere, om der fortsat skal være både en arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål eller arbejdsmiljømålene
kan stå alene.

Tidsplan
Arbejdsmiljøgruppen udarbejder revideret forslag til arbejdsmiljøpolitik/arbejdsmiljømål i efteråret 2022
med henblik på, at forslaget kan behandles og endeligt vedtages på HovedUdvalgets møde ultimo
november 2022.
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