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Nyhedsbrev fra HR teamet i Ledelse & Udvikling 

Juni 2022 

Som noget nyt vil vi i HR teamet prøve at samle en række aktuelle ledelsesinformationer i nyhedsbreve 

med dette som det første i rækken. Vi opfordrer stadig til, at I også orienterer jer om nyheder og arrange-

menter på HR-portalen 

Nyt koncept for lederudviklingssamtaler  
I forlængelse af vedtagelsen af det nye ledelsesgrundlag har vi arbejdet med fornyelse af LUS-konceptet. 

Det nye LUS-koncept tager afsæt i ledelsesgrundlaget, og der lægges vægt på forenkling. Konceptet er ved-

taget af Direktionen den 28. juni 2022 og kan således tages i anvendelse efter sommerferien. Der bliver i 

2023 anledning til at følge op på, hvordan det nye koncept virker for jer i praksis. I finder det nye LUS-

koncept på HR-portalen. 

Forbud mod oplysning af alder i forbindelse med rekrutteringer 
Den 1. juli 2022 træder en ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i kraft. 

Ændringen, som er en udløber af trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft fra sidste efterår mellem rege-

ringen, arbejdsmarkedets parter og KL, medfører et forbud mod at bede kandidater oplyse deres alder i 

forbindelse med jobansøgninger. Ændringen har til formål at mindske aldersdiskrimination. 

Som en direkte konsekvens af lovændringen, vil vi i HR teamet inden udgangen af juni fjerne det felt i 

rekrutteringssystemet, hvor ansøgere bliver bedt om at oplyse deres fødselsdato.  

Barselsaftale 

Folketinget har vedtaget en ny barselslov, der træder i kraft den 2. august 2022. De nye regler har virkning 

for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere.  

De nye barselsregler betyder, at hver forælder som hovedregel har en individuel ret til 24 ugers orlov med 

barselsdagpenge efter fødslen, men hvordan det præcis kommer til at se ud på kommunernes område, 

vender vi tilbage med, når barselsaftalen på kommunernes område er færdigforhandlet. Vi vil herefter in-

formere yderligere om de særlige forhold på vores område. 

Bruttolønsordninger 
I forbindelse med indførelsen af bruttolønsordninger for uddannelse blev det beskrevet, at et eventuelt 

skyldigt restbeløb skal betales, hvis en medarbejder fratræder inden udløb af aftalen. Vi er blevet bekendt 

med, at dette ikke er lovligt, og det er derfor fjernet fra aftaleskabelonen og fra HR-portalen.  

Det fremgår af SKAT’s hjemmeside, at bruttolønsordninger som hovedregel skal indgås for minimum 12 

måneder. Dette skyldes, at bruttolønsordninger skal følge de almindelige overenskomstmæssige aftaler 

knyttet til lønforhandling. Da vi i kommunerne forhandler løn én gang årligt, skal bruttolønsordninger såle-

des også indgås for minimum et år. 

Sygefraværsindsatsen – mindre fravær, mere nærvær 
For at understøtte jeres arbejde med at nedbringe sygefraværet med 10 procent, bliver der nu mulighed for 

at deltage i et netværk omkring ledelse i forhold til sygefraværsopgaven. Her vil vi sparre med hinanden 

omkring aktuelle udfordringer. Merete Uldall Kristensen facilliterer sparringen og der vil ligeledes være 
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relevante faglige input ud fra deltagernes tematikker. Første mødegang forventes slut august, mødefre-

kvens og tid aftales ud fra deltagernes ønsker. Send en mail til merete.kristensen@odder.dk hvis du er inte-

resseret i at deltage i netværket. 

Skabelonerne ’Indkaldelse til Velfærdssamtalen’ og ’Referat fra Velfærdssamtalen’, er blevet revideret så 

de er nemmere at udfylde og sikrer, at I kommer omkring de væsentligste emner i samtalen. Vi har ligele-

des tilføjet et notatark for 1-4-14, som I kan gøre brug af, hvis der er noget i sygefraværssamtalerne I gerne 

vil huske at føre til personalesagen. Skabelonerne ligger klar til jer i Rollebaseret Indgang. 

Lige nu kører der kursusforløb i sygefraværsdata for at støtte jeres brug af data i sygefraværsindsatsen. 

Kom I ikke med på kurset eller har brug for yderligere hjælp til at bruge og forstå data på Dataportalen, er I 

velkomne til at henvende jer til Merete Uldall Kristensen. I kan ligeledes henvende jer, hvis der er brug for 

et besøg, hvor vi dykker ned i jeres fravær og finder mulige løsninger på at rette op på dette. Ud fra samta-

len, finder vi frem til om det er os, der skal støtte jer i den videre proces, eller om der skal kobles en ekstern 

leverandør på, finansieret af sygefraværspuljen.  

Kurser og workshops 
Som noget relativt nyt vil vi løbende udbyde en række kurser og workshops. For nuværende er der planlagt 

følgende kurser og workshops: 

 Intro til personalejura 

 Intro til arbejdsmiljø 

 Den nødvendige samtale 

 Den gode rekruttering og onboarding 

 Tillidsvalgtes vilkår 

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

Introduktionsmøder for nyansatte genoptages 
Efter en længere pause foranlediget af corona har vi genoptaget de fælles introduktionsmøder for nyansat-

te ved Odder Kommune. Vi har brugt pausen til at revidere konceptet for møderne, men det primære for-

mål med møderne vil fortsat være en introduktion til den politiske og administrative organisation ved 

borgmester og kommunaldirektør.  

Møderne afholdes i Rådhussalen og har en varighed af 1½ time. Der planlægges 3-4 årlige møder på for-

skellige tidspunkter af dagen, således at alle medarbejdergrupper har mulighed for at deltage. Yderligere 

information om introduktionsmøderne og tilmelding findes på HR-portalen. 

MED grunduddannelse 
I 2022 afholdes MED grunduddannelsen den 26. og 27. september 2022. Uddannelsen, som er obligatorisk 

for alle nye MED-udvalgsmedlemmer, giver en grundlæggende indføring i MED-udvalgsarbejdet. Uddannel-

sen er tilpasset Odder Kommune. Læs mere om uddannelsen og tilmelding på HR-portalen under Arrange-

menter. 
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