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I dette nyhedsbrev har vi samlet en række aktuelle ledelsesinformationer. Vi opfordrer stadig til, at I også 

orienterer jer om nyheder og arrangementer på HR-portalen. 

Influenzavaccinationer  
Igen i år tilbyder vi gratis influenzavacciner til alle ansatte i Odder Kommune. Det bliver igen i år i Vita Park, 

men denne gang i Spisestuen:  

Den 25.oktober kl.13.00-19.00 og 

Den 27.oktober kl.07-12.00 

Ligesom de foregående år booker man sig ind på en tid via et link, som snarest muligt bliver at finde under 

nyheder på HR Portalen. Husk medarbejderne på at medbringe sygesikringskort. Da vi lader os fortælle af 

fagkundskaben, at vi ser ind i et efterår med mange infektioner og vira, er det vigtigt, at I får informeret 

jeres medarbejdere omkring dette tilbud.  

Tilbud til gravide – Gravide og Trivsel  
I Odder Kommune er det et ønske, at gravide trives på arbejdet, og at man kan undgå unødige gener og evt. 

sygemelding. Har I en gravid medarbejder, er det derfor nu muligt at deltage i tilbuddet 'Gravid på Arbejde'.  

Tilbuddet består i rådgivning og vejledning omkring den gode graviditet, forebyggelse og støtte ved ople-

velse af gener og evt. sygemelding – både til den gravide og til arbejdspladsen. Det er et samarbejde med 

Conopor og deres jordmødre, som har mange års erfaring inden for feltet. 

Tilbuddet er for alle, og der behøves ikke være oplevet gener for at modtage rådgivningen. Rådgivningen 

foregår på arbejdspladsen, hvor jordmoderen kommer ud og taler med både den gravide og hendes leder.   

Forløbet indeholder 2 samtaler á 1 time og foregår i arbejdstiden. I vil som ledere sandsynligvis kun deltage 

i en lille del af samtalerne, da jordmoderen også har alenetid med den gravide for blandt andet at give 

hende tryghed og øvelser. Hvis I ikke har fået udarbejdet en gravid-APV, når jordmoderen kommer, får I 

støtte og rådgivning i dette. Den gravide modtager inden første møde et spørgeskema og mere informati-

on.  

Tilbuddet er gratis for jer som arbejdsplads, da de to samtaler er finansieret af sygefraværsindsatsen. Der 

kan i lighed med vores psykologordning tilkøbes ekstra råd og vejledning i særlige situationer, men så er det 

for egen regning.  

Tilmelding til forløbet skal ske ved at skrive til virk@conopor.dk. Herefter bliver den ansatte tilknyttet egen 

rådgiver, og I kan forvente at blive tilbudt et besøg indenfor 14 dage.  

Anmeldelse af arbejdsulykker 
Der er sket en mindre justering af reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker pr. 1. juli 2022. De væsentlig-

ste ændringer er, at 
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 fristen for anmeldelse af en arbejdsulykke ændres fra 9 til 14 dage efter første fraværsdag. 

 det primære anmeldelseskriterium ændres således, at en ulykke skal anmeldes i EASY, hvis ulykken 

har medført fravær fra det sædvanlige arbejde ud over ulykkesdatoen. 

 det sekundære anmeldelseskriterium ændres således, at en ulykke skal anmeldes i EASY, hvis det 

forventes, at der skal betales ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, uanset om ulykken har med-

ført fravær. 

Alkohol- og rusmiddelpolitikken er justeret 
Alkohol- og rusmiddelpolitikken var i sin hidtidige udformning ikke længere tidssvarende, og HovedUdval-

get har derfor på deres møde den 29. august 2022 vedtaget en række justeringer, hvor der er lagt vægt på 

følgende: 

 Ordet "misbrugspolitik", der hidtil har været anført i parentes til titlen Alkohol- og rusmiddelpolitik, 

er fjernet  

 Der er indskrevet en definition af begrebet rusmidler  

 Værdisættet er skærpet, således at det er mere tydeligt, at alkohol og arbejde ikke hører sammen - 

herunder også at der ved fejring af mærkedage skal være et tilsvarende alkoholfrit alternativ, hvis 

der serveres alkohol  

 Det er præciseret, at den enkelte borger/medarbejder har frit valg mellem ambulante kommunale 

behandlingstilbud, og der er henvist til Forebyggelse & Rusmidler på Odder Kommunes hjemmeside 

for kontaktoplysninger hertil. 

Den opdaterede Alkohol- og rusmiddelpolitik kan findes på HR-portalen. 

Undersøgelse af vores onboarding af nyansatte 
I forlængelse af arbejdsmiljødagen i juni måned, hvor Christian Harpelund holdt oplæg om betydningen af 

en god onboarding af nye medarbejdere, har Odder Kommune indgået en aftale med firmaet Leapeo om at 

gennemføre en undersøgelse af "onboardingsituationen" i Odder Kommune. Undersøgelsen gennemføres 

som en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere, der er ansat i perioden 1. april 2021 til 

31. marts 2022.  

Respondenterne vil ultimo september/primo oktober få tilsendt en mail med link til spørgeskemaet, og for 

at give os så god og nuanceret viden som muligt, er det naturligvis vigtigt, at alle (eller de fleste) svarer. 

Undersøgelsen gennemføres anonymt – det betyder bl.a., at der kun udarbejdes resultater på et organisa-

torisk niveau, hvis der er minimum fem besvarelser på det aktuelle niveau.  

Resultatet forventes at være klar primo november måned.  

Omsorgsorlov 

Med virkning fra 2. august 2022 er der indført ret for lønmodtagere til at afholde fem omsorgsdage hvert 

kalenderår. Omsorgsdagene er uden ret til løn og kan afholdes som enkelte dage eller i sammenhæng. En 

medarbejder vil have 2 omsorgsdage fra den 2. august 2022 til den 31. december 2022 som en overgangs-

periode.   

Omsorgsorloven skal benyttes til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle 

eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren (eksempelvis et stedbarn), og 

som konkret har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.   

https://hr.odder.dk/politikker/
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Arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderen lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støt-

te på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det er medarbejderens ansvar at fremskaffe og eventu-

elt betale for den relevante lægelige dokumentation.    

Hvis medarbejderen ikke har brugt sine omsorgsdage inden kalenderårets udgang, bortfalder de, og den 

ansatte kan således ikke kræve dem overført. Ubrugte omsorgsdage kan heller ikke overføres ved aftale 

med arbejdsgiver.  

Barsel 
Der er som nævnt i sidste nyhedsbrev kommet nye barselsregler pr. 2. august 2022. 

HR har den 15. august 2022 skrevet til alle ledere, at KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har 

udarbejdet et administrationsgrundlag i forhold til de nye regler på barselsområdet. KL har oplyst, at den 

eksisterende tilhørende vejledning til barselsaftalen ikke opdateres på nuværende tidspunkt.  

Løn & Økonomi har opdateret breve til udsendelse til vordende mor med oplysning om de nye regler.  Der-

udover afventer vi, at KL opdaterer diverse blanketter til brug for håndtering af en barselssag. 

Arrangementer 
I de kommende måneder er der planlagt følgende arrangementer: 

 MED grunduddannelse den 26. og 27. september 2022 

 Workshop om den gode rekruttering og onboarding den 4. oktober 2022 kl. 14.00-15.30 

 Workshop om tillidsvalgtes vilkår den 30. november 2022 kl. 15.00-16.00 

 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse om pauser og fordybelse den 2. december 2022 kl. 8.00-11.30 

 Introduktion for nyansatte den 7. december 2022 kl. 8.00-9.30 

I kan læse mere om de enkelte arrangementer samt tilmelding på HR-portalen under Arrangementer. 

 

 

https://hr.odder.dk/arrangementer/

