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1. Forord 
 

 

Som del af den offentlige sektor er vores opgaveløsning også i Roskilde Kommune i konstant udvikling, og vi 

arbejder hele tiden på at tilpasse og udvikle organisationen for at sikre, at opgaverne løses så effektivt som 

muligt og med borgernes behov som omdrejningspunkt.  

 

Denne personalepolitiske redegørelse har et to årigt perspektiv for perioden 2018-2019. I perioden har vores 

nye personalepolitik fra 2018 været med til at sætte retning for, hvordan vores organisation og medarbejdere 

skal agere nu og fremefter, så vi sikrer, at vi kan imødekomme de stigende krav og forventninger, der er til 

kommunal opgaveløsning. Dette kræver også kompetente, tilfredse og motiverede medarbejdere som den 

vigtigste ressource. Trivselsundersøgelsen, der i 2019 er gennemført for 7. gang, har været med til at med til 

at understøtte dette. Undersøgelsen understøtter, at Roskilde Kommune fortsat er en attraktiv, dynamisk og 

professionel arbejdsplads, hvor en overvejende del af medarbejderne tilkendegiver, at de både trives og ople-

ver, at deres arbejde er meningsfuldt.  

 

Arbejdet med sygefravær blev i 2019 understøttet af et §17,4 udvalg, hvor den overordnede anbefaling var at 

rette fokus på det gode arbejdsmiljø og ledelse. Dette afspejles i opfølgningsværktøjet til trivselsundersøgel-

sen og i den måde vi modtager nye ledere på, som der kan læses mere om i redegørelsen. Herudover sættes 

der fremadrettet også fokus på benchmark på sygefravær mellem enheder, via tættere opfølgning fra HR’s 

side på arbejdspladser med højt sygefravær, sparring mellem ledere, og afholdelse af sektorspecifikke tema-

dage med fokus på forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. Disse indsatser håber vi også vil have en 

positiv indvirkning på personaleomsætningen, hvor den politisk fastsatte målsætning i en årrække ikke har 

været opfyldt. I samme ombæring foreslår HR, at denne målsætning justeres, så den er realistisk at opnå.   

 

Organisatorisk har der særligt i 2019 været organisatoriske og strukturelle ændringer på flere af fagområ-

derne, ligesom der både på fagområderne og i centraladministrationen har været stor udskiftning på direktør- 

og chefposterne. Herudover er Roskilde Brandvæsen igen blevet en del af Roskilde Kommune.  

 

Som et tværgående organisatorisk fokus igangsættes forberedelse og implementering af en Fælles Admini-

strativ Tilgang i foråret 2020, som skal sikre, at ensartede administrative opgaver på tværs af organisationen 

løses på en ensartet måde. Fokus på Fælles Administrativ Tilgang samt stærke og tværgående lederfora er 

noget af det, der vil være fokus på i de kommende år for at sikre, at Roskilde Kommune fortsat udvikler sig 

med effektivitet og kvalitet for øje.  

   

 

Henrik Kolind 

Kommunaldirektør 
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2. Organisation og ledelse 
 

 

Organisation og MED-system 
Der er ikke sket større ændringer i organiseringen siden den administrative organisering af kommunen blev 

justeret i 2016. Således er der fortsat fem direktørområder, hvor der i løbet af de sidste to år er sket en større 

udskiftning af både direktører og afdelingschefer.  

 

Diagram 1. Roskilde Kommunes administrative organisering – forår 2020 

 

 
 

Som følge af en organisatorisk ændring, hvor Biblioteket og Borgerservice er blevet en selvstændig afdeling 

er OMU Idræt og Kultur nedlagt i foråret 2019. De MED-fora, der før var tilknyttet dette OMU, er nu  tilknyttet 

FMU By, Kultur og Miljø. 

 

Diagram 2. MED-organisationen – forår 2020 

 

 
Herunder ligger der LMU’er og personalemøder med MED-status. 
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Ny skoleorganisering 

Med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Byrådet en ny skoleorganisering. Der er lagt vægt på, at arbejdet 

med en ny skolestruktur vægter lokal forankring samt økonomisk og faglig bæredygtighed højt.  

 

Skolestrukturen skal: 

Fortsat understøtte udviklingen i lokalsamfundene og tilpasses lokale behov  

Understøtte bestræbelserne på at skabe en kommune i social balance 

Sikre at skolerne er bæredygtige enheder både fagligt og økonomisk. 

Styrke det faglige undervisningsmiljø og elevernes valgmuligheder, fx valgfag 

Understøtte arbejdet med særlige profiler/profil-spor på skoler 

Fremme det fælles skolevæsen, hvor skolerne hjælper hinanden på tværs og lærer af hinanden 

Funderes på faglig ledelse i øjenhøjde (ledelse på hver fysisk lokalitet)  

Være fremsynet og sikre fleksibel brug af vores skolebygninger (skal tage højde for udsving i elevtal) 

Understøtte gode læringsmiljøer og fysiske udfoldelsesmuligheder (de fysiske rammer skal under-
støtte elevernes læring og motion) 

Fastholde og tiltrække kvalificerede lærere, pædagogisk personale og ledere  

 

Første etape af ændringen i skolestrukturen blev vedtaget af byrådet 30. januar 2019 og består af de områ-

der, hvor det er mest presserende at foretage ændringer. Det drejer sig om: 

 

 Vor Frue skole bliver en indskolingsskole for 0-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020 

 Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med 

virkning fra skoleåret 2019/2020 

 Jyllinge Skole og Baunehøjskolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virk-

ning fra skoleåret 2019/2020 

 De kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR med virkning fra skoleåret 2019/2020 

 

For Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen er det på baggrund af skolebestyrelsens anbefaling besluttet, at 0.-5. 

årgang er på én matrikel og 6.-9. årgang er på én matrikel. Navnet på skolen bliver Viby Skole. 

 

For Jyllinge Skole og Baunehøjskolen er det på baggrund af skolebestyrelsens anbefaling besluttet, at der er 

0.- 9. årgang på begge matrikler og at navnet på skolen bliver Nordskolen.  

 

Omorganisering af socialområdet 

Der er pr. juni 2019 sket en større ændring på socialområdet, hvor det tidligere Center for Handicap og Center 

for Socialpsykiatri er samlet i en sammenhængende organisation. Med den nye organisering samles kræf-

terne i organisationen omkring den samme type af tilbud og giver en tydeligere ledelsesstruktur og ledelses-

fællesskaber. Den nye organisering har tre fokusområder: Beskæftigelse og uddannelse, Særlig indsats for 

unge og Bevægelse fra ’døgn til dag’. 

 

MED-organisationen er som følge af organisationsændringen tilpasset pr. 15. august 2019. 
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Genetablering af Roskilde Brandvæsen 

Som følge af en politisk beslutning på nationalt plan om sammenlægning af redningsberedskaberne blev Øst-
sjællands Beredskab etableret pr. 1. oktober 2015. Heri kom det tidligere Roskilde Brandvæsen til at indgå 
sammen med syv andre kommuner; Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge og Stevns. 
 
Ved udgangen af 2018 opsagde alle ejerkommuner aftalen og i perioden frem til 1. januar 2020 har Roskilde 
Kommune forberedt udskillelsen samt genetablering af Roskilde Brandvæsen som selvstændigt kommunalt 
beredskab i forhold til Beredskabsloven.  
 
Det nye Roskilde Brandvæsen ligger organisatorisk under Kommunaldirektøren og politisk kontrol og budget-
ansvar ligger under Økonomiudvalget, hvor Borgmesteren er født formand for Beredskabskommissionen. Be-
redskabsdirektøren indgår i den administrative organisation på lige fod med øvrige afdelingschefer. 
 
Med genetableringen af Roskilde Brandvæsen sættes fokus på høj faglig ekspertise på både det forebyg-
gende, det operative og på klimahændelser, med understøttelse af erhvervslivet, foreningslivet og borgerne 
ud fra en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning.  
 
Organisationen skal kunne honorere kriseledelse i regi af såvel politi, som ved etablering af kommunal krise-
stab. Dette afspejles i den interne organisation, hvor der er en vicedirektør, en operativ chef og en forebyggel-
seschef, der alle kan indgå i kriseledelse.  
 

 

Ledernetværk 
For at styrke samarbejdet og den organisatoriske sammenhængskraft på tværs af fagområder indgår direktø-

rer, afdelingschefer og ledere på afsnits-, institutions- og områdelederniveau i forskellige lederfora. De forskel-

lige lederfora har et organisatorisk strategisk fokus samt fokus på konkrete ledelsesmæssige discipliner. Sam-

tidig understøtter lederfora direktionens styringskoncept og de tre signaturprogrammer.   

 

Lederforum består af den samlede grupper af ledere på direktør-, afdelings-, afsnits-, institutions- og område-

niveau og samles to gang årligt.  

 

Chefforum består af direktion og afdelingschefer og mødes syv gange årligt. 

 

Områdeforum er geografisk opdelt og består af ledere på institutions- og områdelederniveau. Herudover et 

rådhusnetværk bestående af afsnitsledere. Hvert områdeforum/rådhusnetværk samles tre gange årligt. 

 

I 2019 er der arbejdet på en større sammenhæng mellem de forskellige lederfora og ledelsesniveauer. De 

gennemgående temaer har været personlig handlekraft, gennemslagskraft og kommunikation. Herudover har 

chefforum løbende beskæftiget sig med Fælles Administrativ Tilgang.  

 

 

Fælles Administrativ Tilgang 

Med baggrund i en analyse af den samlede administration på både centralt og decentralt niveau, er det vedta-

get, at der skal arbejdes med en ’Fælles Administrativ Tilgang’. Dette har til formål at: 
 

 Ensartede administrative opgaver på tværs af organisationen løses på en ensartet måde, så der er en 

mere sammenhængende administration både i de enkelte fagsøjler og på tværs af organisationen.  

 Understøtte kerneydelsen – dvs. mest mulig tid til de borgernære opgaver. 

 Bidrage til den løbende udvikling og effektivisering af de borgernære opgaver gennem en mere effek-

tiv administration.  

 

Der vil blive arbejdet med seks indsatsområder, hvor analysen har peget på, at der særligt er noget at hente: 
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 Faglig ledelse 

 Effektiv fakturahåndtering 

 Korrekt registrering (særligt på det sociale område) 

 Effektiv IT-understøttelse 

 Datafangst ved kilden 

 Digital vagtplanlægning 

 

I første halvår af 2020 vil den fælles administrative tilgang blive defineret og implementeret i de centrale stabe 

og der planlægges herefter med en trinvis udrulning til de forskellige områder af kommunen efter sommerferien 

2020. 

 

 

Produktivitet 
Med budgettet for 2015 besluttede byrådet et årligt produktivitetsmål på 25 mio. kr. for budget 2015-2018. Den 

15. februar 2017 besluttede byrådet, at arbejdet videreføres med yderligere 25 mio. kr. årligt i 2019-2021. 

 

Der er nedsat en tværgående produktivitetsgruppe, som understøtter arbejdet og rapporterer til det politiske 

niveau, mens selve arbejdet med produktivitet i høj sker grad lokalt i organisationen.  

 
Udmøntningen af de 25 mio. kr. i 2018 fordeler sig overordnet på produktivitetstyper med en gevinst på 7,8 
mio. kr. opnået ved lavere priser/billigere aftaler, 7,2 mio. kr. ved mindre aktivitet end forudsat, samt øvrige 
gevinster på 10 mio. kr.  
 
Udbud af kommunens forsikringsaftaler og rengøring har resulteret i lavere priser, og der er opnået mindreud-
gifter ved en gennemgang og regulering af husleje og øvrige kontrakter og aftaler på skole- og børneområdet. 
Endvidere er der mindreudgifter til kørselsgodtgørelse, og indsatsen vedr. vejbelysning giver større priseffekt 
end forudsat.  
 
Mindreudgifter som følge af mindre aktivitet end forudsat i budgettet skyldes især færre flygtninge, merindtægt 
på mellemkommunale betalinger for normal- og specialundervisning samt mindreudgift til IT-strategi på sko-
lerne. Mindreudgiften til IT-strategi skyldes, at strategien er udskudt og derfor er mindreudgiften kun toårig.  
 
Der er fortsat arbejdet på at strømline arbejdsprocesser og øge den effektive arbejdstid i administrationen, 
bl.a. ved nedbringelse af sygefravær, fokus på kerneopgaver, og effektive arbejdsgange. Herunder at undgå 
unødvendige borgerhenvendelser ved at sikre en bedre kommunikation med borgeren om, hvad borgeren kan 
forvente, og at flere telefoniske henvendelser straksafklares af Informationscenteret uden viderestilling.  
 
Herudover er beskæftigelsesindsatsen til aktiviteter med højere effekt, indførsel af nye vagtrul til optimering af 
vagtplanlægning, bedre planlægning af køretid og indførsel af ny styringsmodel på omsorgsområdet. 
 
Udmøntningen af de 25. mio. kr. i 2019 er sket ved at fortsætte arbejdet med at øge den effektive arbejdstid i 

administrationen på ØU’s område, samt færre udgifter til administration og ledelse på fagområderne. På dag-

tilbudsområdet er der reduceret fra 8-7 områder, Vindinge Børnehus er kommunaliseret, sammenlægning af 

Kastanjehaven/Solsikken samt en justering af organisationen i Børn og Unge. På ældreområdet er Trekroner 

Rehab og HTSH teamet sammenlagt til en ny enhed; Akut Pleje og Rehabilitering i Roskilde og flere admini-

strative opgaver er placeret i det administrative team. 

 

På beskæftigelsesområdet er der en reduktion i indkomstoverførsler. Det gælder for seniorjob, revalidering, 

sygedagpenge og A-dagpenge samt integrationsydelse. Som følge af nedbringelse af antallet af ledige med 

længerevarende ledighed er der nedgang i tilgangen til seniorjob. Reduktion i revalidering ved at tilbyde andre 

jobrettede indsatser. Reduktion i sygedagpenge og A-dagpenge som følge af investering i jobrådgivere og 

reduktion i integrationsydelse som følge af øget produktivitet i jobindsatsen. Herudover giver bedre prisaftaler, 

standardiseret sagsbehandling og tidlig indsats færre udgifter på en række områder. 
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På sundhedsområdet er der styrket fokus på tidlig opsporing og forebyggende indsatser og dermed en reduk-

tion i kommunal medfinansiering. Herudover er dage, hvor færdigbehandlede patienter venter på udskrivning 

nedbragt. 

 

Øvrige tiltag, der har været med til at sikre produktivitetsgevinsten er; effektivisering på institutioner og øvrige 

områder på kultur- og idrætsområdet. Færre eksterne konsulenter i Skole og Dagtilbud, optimering af drift og 

kontrakter på vejområdet samt reduktion af antal liggedage på rehabiliteringspladser. 

 

Der har ikke været direkte personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser pga. produktivitetsstignin-

gerne. Der er imidlertid ud over produktivitetsgevinster udmøntet en generel rammebesparelse på administra-

tionsbudgettet i 2019, som har betydet afskedigelser. 

 

Udmøntningen af de 25. mio. kr. i 2020 er en del af budget 2020, hvor de er udmøntet igennem de vedtagne 

besparelser. 
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3. Personaleområdet i tal 
 

 

Personalesammensætning  

I Roskilde kommune var der i alt beskæftiget 6.214 årsværk i 2019. I 2018 var det samlede antal årsværk opgjort 

til 6.174, hvilket betyder en stigning på 40 årsværk.  

 

I bilagstabel 3 er det muligt at se hvilke områder, der er hhv. steget og faldet i årsværk fra 2018 til 2019.  Heraf 

fremgår det, at der på beskæftigelsesområdet samt i folkeskolen er sket et fald i antallet af årsværk, hvorimod 

der er sket stigninger på dagtilbudsområdet og voksne med særlige behov.  

 

Nedenfor ses fordelingen af antal fuldtidsansatte i november 2019 på overenskomstområder med mere end 10 

ansatte. Af figuren fremgår, at social- og sundhedspersonale og lærere udgør de største grupper med hen-

holdsvis 18% og 16% af antal fuldtidsansatte. 

 

Figur 1. Personalesammensætningen fordelt på overenskomstområder – nov. 2019 

 
Kilde: KRL – Lokale løndata 

*Indeholder chefer og ledere på lederoverenskomst. Der kan forekomme ledere i andre grupper, hvor der ikke findes en særskilt lederover-

enskomst, fx ligger AC-afsnitsledere i gruppen ’Akademikere’. 

 

 

Aldersfordeling 
Belysningen af aldersfordelingen i Roskilde Kommune er af væsentlig betydning for de kommende års udfor-

dringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det er bl.a. relevant i forhold til, hvor stor en andel af 

kommunens medarbejdere, som forventes af gå på pension eller efterløn.  

 

Gennemsnitsalderen i Roskilde Kommune er 45,2 år – baseret på tal fra november 2019. Gennemsnitsalderen 

blandt alle kommuner er 45,7 år. 
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Figur 2. Aldersfordeling i Roskilde Kommune – nov. 2019 

 
Kilde: KRL – Lokale løndata 

 

Udviklingen i aldersfordelingen viser en mindre stigning af ansatte i alderen +50 år. 

 

Figur 3. Udvikling i aldersfordeling Roskilde kommune 

 
Kilde: KRL – Lokale løndata 

 

I bilagstabel 2 ses aldersfordelingen blandt de udvalgte overenskomstgrupper. Der er store variationer blandt 

de forskellige grupper. 47,4% af de ansatte i gruppen ’Administration og it’ er over 50 år, tilsvarende er tallet for 

SOSU-personale 43,8%.   

 

For at fastholde seniorer findes en pulje i kommunen, der bl.a. gør det muligt for medarbejdere at reducere 

arbejdstiden, men stadig bibeholde den fulde pension. Derved øges den enkelte medarbejders incitamentet for 

at blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Herudover har vi i kommunen en seniorpolitik, som fokuserer på 

fastholdelse og bl.a. stiller krav om, at seniorer skal have særlige seniorspørgsmål i forbindelse med MUS. 
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Lønudvikling 
Målet med Roskilde Kommunes lønpolitik er, at kommunen kan tilbyde konkurrencedygtige lønvilkår på det 

kommunale område, så kommunen kan rekruttere og fastholde kompetente og dygtige medarbejdere og ledere.  

 

En sammenligning på gennemsnitslønninger med kommunens benchmark-kommuner viser, at Roskilde Kom-

mune ligger uændret på listen i forhold til 2018. Det skal bemærkes, at områdetillægget i Greve og Høje-Taa-

strup Kommune er højere end i Roskilde Kommune. Køge og Lejre Kommune har områdetillæg på samme 

niveau som Roskilde Kommune, mens de øvrige benchmark-kommuner har et lavere områdetillæg. 

 

Gennemsnitslønnen påvirkes bl.a. af personalesammensætning, anciennitet, organisering og medarbejdernes 

kvalifikationer. 

 

Tabel 1. Gennemsnitsløn i udvalgte kommuner – nov. 2019 

Kommune Gennemsnitsløn kr./mdr. 

Greve 38.492 

Lejre 38.019 

Holbæk 37.988 

Høje-Taastrup 37.980 

Køge 37.629 

Roskilde 37.565 

Hele Landet 37.333 

Slagelse 37.269 

Næstved 37.183 
Kilde: KRL – Lokale løndata 

 

I tabel 2 ses lønudviklingen i Roskilde Kommune samt benchmark-kommunerne i perioden november 2018 til 

november 2019.   

 

Tabel 2. Lønudvikling i udvalgte kommuner – nov. 18 til nov. 19 

Kommune Lønudvikling 2018-2019 

Slagelse 1,9% 

Lejre 1,6% 

Hele Landet 1,5% 

Holbæk 1,5% 

Næstved 1,4% 

Høje-Taastrup 1,4% 

Greve 1,4% 

Roskilde 1,2% 

Køge 0,8% 
 

Den gennemsnitlige lønudvikling pr. overenskomstgruppe er vist i bilagstabel 6. Tallene varierer fra gennem-

snittet for flere grupper, og for nogle grupper viser tallene en negativ udvikling. Ingen er sat ned i løn, men 

årsagen hertil er hovedsageligt ændringer i personalesammensætningen. 
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Der har i en årrække ikke været afsat midler fra centralt hold til lokal løndannelse. Det har været forudsat i 

overenskomsten, at andelen af lokal løndannelse ikke skulle falde, og at penge til lokal løndannelse skulle findes 

inden for de enkelte afdelinger/institutioners budgetter (de økonomiske råderum). 

 

I november 2010 udgjorde lokalløn i Roskilde 8,6% af den samlede lønsum, mod 8,7% i november 2019. Lands-

gennemsnittet lå i november 2010 på 8,7% mod 8,5 i november 2019. Roskilde Kommune overholder fortsat 

målsætningen om at opretholde den andel af lokalløn, som kommunen havde i 2010 

 

 

Rekruttering 
Over de seneste tre år har antallet af stillingsopslag været svagt faldende med i gennemsnit 1,54% om året. 

Historisk set ligger antallet af opslag dog på et højt niveau. 

 

Ligeledes er det gennemsnitlige antal ansøgninger på hvert opslag været tilsvarende faldende med 1,57% om 

året i gennemsnit. Dermed har forholdet mellem de to nøgletal over perioden været nogenlunde konstant.  

 

Figur 4. Antal stillingsoplag og gns. antal ansøgninger i Roskilde Kommune fra 2017-2019 
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4. Personalepolitiske mål og indsatser  
 

 

I Roskilde Kommune er der tre strategiske indikatorer for personalets tilstand, som har særlig bevågenhed. Det 

drejer sig om personaleomsætningen, sygefraværet og medarbejdertilfredsheden i kommunen. En status på de 

personalepolitiske mål, og indsatser herunder, er uddybet i det følgende. 

 

 

Personaleomsætning 

Personaleomsætningen er et udtryk for antallet af ”afgange” fra kommunen. Det drejer sig både om medarbej-

dere der fratræder på grund af alder, og medarbejdere der har fået job uden for kommunen, herunder også 

midlertidig ansatte. Der vil altid være en vis personaleomsætning, men er omsætningen for stor vil det belaste 

organisationen, som mister kompetencer, hver gang en medarbejder forlader organisationen. Derudover kom-

mer omkostninger til rekruttering af ny medarbejder. 

 

Det er kommunens målsætning, at personaleomsætningen skal fastholdes på under 15%. Målsætningen har i 

en årrække ikke været opfyldt. I 2018 var personaleomsætningen på 16,6% og 16,7% i 2019. 

 

Figur 5. Udvikling i personaleomsætning Roskilde Kommune 

 
Kilde: KRL – Lokale løndata 

 

En personaleomsætning på 16,7% betyder, at 1.083 medarbejdere, som var ansat i november 2018, har fratrådt 

deres stilling i perioden november 2018 til november 2019.  

 

Personaleomsætningen for de enkelte personalegrupper varierer meget. Jf. figur 6 der viser udviklingen i per-

sonaleomsætningen ses, at pædagogmedhjælp./-ass. ligger med den højeste personaleomsætning på 27,2%. 

Det bemærkes endvidere, at personaleomsætningen for SOSU-personale er faldet fra 24% til 19,5% og at per-

sonaleomsætningen for akademikerne er steget fra 13,2% til 20,1%  
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Figur 6. Udvikling i personaleomsætning for overenskomstgrupper med mere end 100 ansatte 

 
Kilde: KRL – Lokale løndata 

 

I bilagstabel 7 ses udviklingen i personaleomsætningen for overenskomstområder med flere end 10 ansatte, 

sammenlignet med hele landet og udvalgte kommuner, som viser at personaleomsætningen i Roskilde er højere 

for flere overenskomstområder. 

 

Arbejdet med at nedbringe personaleomsætningen skal foregå både centralt og decentralt. Fra central side blev 

der i 2019 startet to større projekter. Det første omhandler onboarding af nye ledere. Fra forskningen ved vi, 

at god onboarding øger engagementet, forkorter tiden til fuld performance, reducerer stress og øger tilfreds-

heds- og fastholdelsesgraden1. Hvis man som ny leder i Roskilde Kommune skal lykkes bedst muligt, skal vi 

sikre en styrket onboarding, ligesom den samlede organisation, de lokale arbejdspladser og lederne selv profi-

terer af det.  

 

Direktionen har derfor besluttet fire initiativer for onboarding af nye ledere, som udrulles i 2020:  

 

1. Stabene koordinerer deres aktiviteter, så nye ledere indføres i de ansvarsområder, som ligger under 

stabene. 

2. Fagområdet sørger for den faglige onboarding. 

3. Alle nye ledere skal have en sparringspartner på tilsvarende niveau. 

4. Ledere, der er en del af Lederforum, får tilknyttet en kontaktperson i HR det første halve år. 

 

Det andet projekt omhandler rekruttering og fastholde på Ældreområdet. Roskilde Kommune står ligesom 

andre kommuner i disse år overfor store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer – særligt på ældreområdet. 

Flere plejekrævende ældre over de kommende år, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne samt 

                                                      
1 Harpelund & Højberg (2016): ”Onboarding flyvende fra start” s. 8. 
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et højt antal medarbejdere, som snart går på pension, øger udfordringen. Sundheds- og Omsorgsudvalget har 

i december 2019 godkendt et forslag til en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på Ældreområdet med tilhø-

rende handlingspunkter inddelt i tre spor: 

 

 Spor 1 – Rekruttering af social- og sundhedselever til ældreområdet i Roskilde Kommune 

 Spor 2 – Fastholdelse af social- og sundhedspersonale til ældreområdet i Roskilde Kommune 

 Spor 3 – Rekruttering og fastholdelse af afdelingsledere på ældreområdet i Roskilde Kommune 

 

For alle tre spor gør det sig gældende, at der på trods af stor viden, er områder, hvor vi har brug for at komme 

et skridt tættere på for at kunne tilpasse og justere tilrettelæggelsen af de øvrige indsatser i sporene. Derfor 

laves i 2020 tre selvstændige analyser for sporene. Når analysearbejdet er foretaget, kan strategien lægge sig 

helt fast på indsatserne. Arbejdet med strategien foregår på tværs af Social, Job og Sundhed og HR. 

 

 

Sygefravær 

Sygefraværet faldt fra 2017 til 2018 med 0,3 procentpoint, fra 5,6% til 5,3%. I 2019 var den gennemsnitlige 

sygefraværsprocent i Roskilde Kommune på 5,3%. Hermed er sygefraværsprocenten uændret i forhold til 

2018. Det politiske mål om, at det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal falde fra 5,5 % til 5,0 

%, er således endnu ikke indfriet.  

 

 

Figur 7. Sygefraværsprocent i Roskilde Kommune i 2017-2019. 

 
Kilde: KMD Opus 

 

Figur 8 viser sygefraværet opgjort på områder. Sygefraværet pr. område varierer fra 3,1% til 6,6% i 2019. På 

de store områder, med mange medarbejdere, bemærkes det, at Hjemmeplejen og plejecentre er faldet med 0,4 

procentpoint fra 6,5% til 6,1%. Børn 0-6 års området er steget 0,2 procentpoint og Skole, SFO og klubber er 

steget med 0,5 procentpoint. Job og integration er faldet med 1,5 procentpoint, hvorimod Rengøring er steget 

med 1,5 procentpoint. 

 

  

6,6%

4,9% 4,5%

6,2%
5,6%

6,7%

4,7%
4,0%

5,6% 5,3%

6,6%

4,8%
4,2%

5,8%
5,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årligt

2017 2018 2019



16 

 

Figur 8. Sygefraværsprocenten fordelt på områder for 2017-2019. 

 
Kilde: KMD Opus 

* Øvrige By, Kultur og Miljø = Roskilde Kongrescenter. Øvrige Kommunaldirektør = Ernæringsassistenteleverne 
 Skole, SFO og Klub: der er mangelfulde registreringer af sygefraværet på Nordskolen aug.-dec. 2019 

 

Sygefraværsindsatser 

Nedbringelse af sygefravær har igennem de sidste år haft et stort organisatorisk fokus, og der har i perioden 

2018-2019 været arbejdet med både lokale og organisatoriske tiltag. 

 

Hidtil har fokus været meget på relationen mellem medarbejder og leder. I kampagnen Ha’ det godt! som blev 

søsat i 2018, blev der i stedet stillet skarpt på det fælles ansvar, som vi alle sammen har for at hjælpe hinanden, 

så vi sammen kan sikre sunde arbejdspladser. I kampagnen blev der sat fokus på kulturen på arbejdspladsen 

til gavn for både den enkelte medarbejder, kollegerne og borgerne. Kampagnen havde fire indsatsområder: Ryg 

og arbejde, Hygiejne, Stress og Robusthed, og var bygget op omkring en række aktiviteter, der skulle motivere 

til, at alle tager et fælles ansvar for at nedbringe sygefraværet med fokus på forebyggelse. Aktiviteterne strakte 

sig fra kurser og foredrag til mere målrettede indsatser på de enkelte arbejdspladser. En større indsats var 

hygiejne i dagtilbud, hvor alle daginstitutioner arbejdede med at indføre obligatorisk håndvask med forældre, 

når børnene kommer og går. Undersøgelser viser, at dette lille greb kan reducere sygeligheden blandt børnene 

med 34%2   

 

I 2018 afsluttedes også projektet om fastholdelse af de gravide på arbejde som foregik i samarbejde med en 

ekstern jordemor. Projektet blev politisk besluttet i 2016. Statistik viser, at op mod 2/3 af de gravide sygemeldes 

som følge af graviditetsgener i større eller mindre grad. Der er ca. 300-350 medarbejdere på barsel i Roskilde 

Kommune hvert år, og deres fravær udgør ca. 0,2%. Tilbagemeldingerne fra ledere og de gravide medarbejdere 

                                                      
2 Forebyggelsespakke Hygiejne sst.dk 
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var positive, men der kunne ikke ses et fald i antallet af fraværstimer som følge af graviditetsfravær. Herudover 

var der lagt en besparelse på 1 mio. kr. på barselsudligningspuljen fra 2017 og fremad, svarende til en reduktion 

i antallet af fraværstimer på 48 %, som ikke kunne indfries, hvorfor der ikke var økonomi til at fastholde aftalen 

med en ekstern jordemor. Projektet er derfor kun i meget begrænset omfang videreført med et øget fokus på 

gravid APV for at sikre, at arbejdspladserne har fokus på systematisk egenindsats i forhold til de gravide.  

 

Ved budgetforliget besluttede forligsparterne at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg for nedbringelse af sygefra-

vær. Afsættet var en besparelse på 15-20 mio. kr. samt at Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2018 

udgav rapporten ”Sygefravær blandt ansatte i kommunerne”, hvor Roskilde var en af de kommuner med et højt 

sygefravær.  

 

Udvalgets arbejde var at komme med forslag til, hvilke indsatser Roskilde Kommune bør iværksætte på de 

kommunale arbejdspladser til nedbringelse af sygefraværet på arbejdspladserne samt hvorledes en fasthol-

delse af et allerede lavt sygefravær på arbejdspladserne kan ske. 

 

Udvalget afholdt tre møder og bestod af tre byrådsmedlemmer, tre medlemmer af HMU, ét medlem fra hhv. DI, 

Nationalt Center for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljønet. Herudover repræsentation af Kommunaldirektøren samt 

HR- og Byrådssekretariatschefen. 

 

Udvalget nåede til den anbefaling, der også støttes også af forskningsresultater fra NFA3, at hvis sygefraværet 

skal nedbringes, skal fokus flyttes fra et fokus på besparelser til et fokus på det gode arbejdsmiljø og god 

ledelse. Udvalget formulerede en ’Vision for den gode arbejdsplads’, der giver nogle grundsten og pejlemærker 

for, hvad der skal til for, at organisationen har en høj produktivitet og faglighed bygget på et godt arbejdsmiljø, 

høj trivsel, og lavt sygefravær. På denne baggrund anbefalede udvalget, at der i arbejdet med at nedbringe 

sygefravær sættes aktiviteter i gang, der fremmer det gode arbejdsmiljø. I 2020 er omdrejningspunktet god 

opfølgning på trivselsundersøgelsen både centralt og decentralt, så der sikres en fremdrift i trivselsarbejdet. 

 

Herudover er der i 2020 fire konkrete indsatsområder: 

 

1. Benchmark på sygefravær mellem enheder – indsatser omkring ledersparring for enheder med højt og 

lavt sygefravær samt afholdelse af temadage med fokus på forebyggelse og nedbringelse af sygefra-

vær. 

2. Support fra HR i forhold til indsatser på arbejdspladser med højt sygefravær 

3. Onboarding af nye ledere 

4. Vision for den gode arbejdsplads er indarbejdet i TrivselsGPS’en, der er opfølgningsværktøjet til triv-

selsundersøgelsen. 

 

 

  

                                                      
3 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 



18 

 

Medarbejdertilfredshed  
Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbej-

dere. Medarbejdertilfredsheden er et pejlemærke herpå og er den sidste af de tre strategiske indikatorer for 

personalets tilstand.  

 

Medarbejdertilfredsheden er indtil 2019 blevet målt hvert andet år via kommunens trivselsundersøgelse. 

Fremadrettet har HMU besluttet, at trivselsundersøgelsen gennemføres hvert tredje år. Herved bliver trivsels-

undersøgelsen en understøttende undersøgelse for de enkelte arbejdspladsers arbejde med trivsel. Der stilles 

i den treårige periode mellem trivselsundersøgelserne værktøjer til rådighed for de enkelte arbejdspladser, der 

kan understøtte det løbende og lokale arbejde med trivsel, herunder muligheden for genbesvarelse af ud-

valgte temaer fra trivselsundersøgelsen. 

 

Trivselsundersøgelsen 2019 

I efteråret 2019 har vi for 7. gang gennemført en trivselsundersøgelse i Roskilde Kommune. Undersøgelsen 

blev gennemført på baggrund af trivselskonceptet fra 2015, hvor APV blev tilføjet konceptet.  

 

5965 medarbejdere og ledere blev inviteret til at besvare på trivselsundersøgelsen, hvoraf 5132 personer sva-

rede. Det giver en svarprocent på 86%, som er absolut tilfredsstillende. 

 

Tilfredsheden måles på en skala fra 1-6. Vi arbejder med spørgsmålet ”Alt i alt trives jeg på min nuværende 

arbejdsplads”, som nøglespørgsmål i trivselsundersøgelsen. Med en score på 5,0 i trivselsundersøgelsen i 

2019, er vi tæt det politisk fastsatte mål på 5,1. Scoren er stabil i forhold til trivselsundersøgelsen i både 2015 

og 2017. 

 

Scoren på nøglespørgsmålet for de forskellige direktørområder er vist i tabel 3.  

 

Tabel 3. ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads” 

Kommunal-

direktørens 

område 

Vicekommunaldi-

rektørens  

område 

Skole og 

Børn 

By, Kultur og 

Miljø 

Social, Job 

og Sundhed 

Roskilde 

Kommune 

Total 2019 

Roskilde 

Kommune 

Total 2017 

5,2 5,3 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 

 

Herudover lægges stor vægt på den gennemsnitlige score på spørgsmålene vedr. ”Din leder”. I 2019 ligger 

scoren på 4,7, hvilket også gjorde sig gældende i både 2015 og 2017. Direktionen er ekstra opmærksom på 

de arbejdspladser, hvor scoren på disse spørgsmål og på nøglespørgsmålet er under 3,5. Det drejer sig om i 

alt 14 arbejdspladser. 

 

Som i 2017 er et generelt opmærksomhedspunkt spørgsmål 21; ”Vi bliver involveret i beslutninger om foran-

dringer på arbejdspladsen” og spørgsmål 45; ”Indeklimaet omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende (tempe-

ratur, støj, lys, ventilation mv.)”. På begge disse spørgsmål er der mange arbejdspladser, der scorer lavt – 

dvs. under 3,5.  

 

I spørgsmål 3 er der på baggrund af evaluering af undersøgelsen i 2017 justeret i formuleringen og betydning 

af spørgsmålet. I 2017 lød spørgsmål 3; ”Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og priori-

tere mine arbejdsopgaver”. I 2019 lyder spørgsmålet; ”Jeg har passende mulighed for selv at planlægge og 

prioritere mine arbejdsopgaver”. Dette kan have indvirkning på scoren. F.eks. er den samlede score for Ros-

kilde Kommune gået fra 5,4 i 2017 til 4,8 i 2019. 
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Alt taget i betragtning er trivselsundersøgelsens resultater absolut tilfredsstillende og udgør for alle arbejds-

pladser – uanset resultat – et grundlag for arbejdet med den attraktive arbejdsplads. 

 

Opfølgning på trivselsundersøgelsen og APV 

Trivselsundersøgelsen er fælles gods for arbejdspladsen. Resultaterne giver viden og indblik i en lang række 

af de temaer, der kan være vigtige at arbejde videre med. Resultaterne er samtidig et udgangspunkt for kon-

kret dialog på de enkelte arbejdspladser om, hvad der fungerer godt og skal fastholdes, og hvordan arbejds-

pladsen kan udvikle sig.  

 

Trivselskonceptet indeholder en arbejdsmiljøscreening. Opfølgningen på trivselsundersøgelsen og dertilhø-

rende handleplaner udgør dermed også arbejdspladsvurderingen for de enkelte arbejdspladser. HR har i 2019 

revideret opfølgningsværktøjet TrivselsGPS, som er et dialogværktøj og den anbefalede metode til opfølgning 

på trivselsundersøgelsen.  

 

Der er flere arbejdspladser, der i forbindelse med arbejdsmiljøscreeningen påpeger, at der er problemer med 

indeklimaet. Det er vigtigt, at der arbejdes lokalt med indeklimaet. Hvis problemerne med indeklimaet ikke kan 

løses lokalt, skal der tages kontakt til Ejendomsservice i forhold til, hvordan og om problemet kan løses. Ejen-

domsservice og Ejendomme koordinerer internt i forhold til en eventuel indsats. 
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Bilag 
 

Bilagstabel 1. Personalesammensætning fordelt på alder i Roskilde Kommune 

År 2016 2017 2018 2019 

Alder Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

I alt  6.271 100% 6.396 100% 6.496 100% 6.439 100% 

0-30 år 734 12% 752 12% 818 13% 800 12% 

30-39 år 1.291 21% 1.319 21% 1.330 20% 1.293 20% 

40-49 år 1.820 29% 1.828 29% 1.826 28% 1.784 28% 

50-59 år 1.681 27% 1.732 27% 1.732 27% 1.755 27% 

>=60 år 745 12% 765 12% 790 12% 807 13% 
Kilde: KRL Lokale Løndata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagstabel 2. Alderssammensætning fordelt på alder på udvalgte overenskomstgrup-

per i Roskilde Kommune – nov. 2019 

Alder 

Administration 
og 

 it mv. Akademikere Lærere m.fl. Pædagoger 
SOSU 

Personale 

Syge-/ 
sundheds-ple-

jersker 

  Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. 

I alt 500 100% 339 100% 968 100% 917 100% 1.098 100% 503 100% 

0-30 40 8,0% 34 10,0% 85 8,8% 111 12,1% 182 16,6% 51 10,1% 

30-39 77 15,4% 82 24,2% 188 19,4% 243 26,5% 204 18,6% 141 28,0% 

40-49 146 29,2% 133 39,2% 329 34,0% 268 29,2% 231 21,0% 132 26,2% 

50-59 172 34,4% 60 17,7% 247 25,5% 228 24,9% 311 28,3% 123 24,5% 

>=60 65 13,0% 30 8,8% 119 12,3% 67 7,3% 170 15,5% 56 11,1% 
Kilde: KRL Lokale Løndata 
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Bilagstabel 3. Antal fuldtidsansatte Roskilde Kommune 
Ekskl. løntilskud, skånejob og seniorjob) 

Kilde: KMD OPUS 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforan-

staltninger 
245 237 231 190 147 59 56 126      133      

22 Jordforsyning 4 4 2 2 2 2 2 2      1      

25 Faste ejendomme 4 5 7 7 9 6 10 79      80      

28 Fritidsområder 1 2 2 2 2 2 2 2      2      

32 Fritidsfaciliteter 23 23 20 20 21 32 37 39      45      

38 Naturbeskyttelse 0  0 2 2 2 2 2 2      2      

52 Miljøbeskyttelse m.v. 2 3 3 3 4 3 3 2      3      

58 Redningsberedskab 211 200 196 153 108 12 0 0 0 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. Total 4 5 5 5 6 6 9 10      8      

38 Affaldshåndtering 4 5 5 5 6 6 9 10      8      

02 Transport og infrastruktur Total 132 121 119 118 119 120 125 123      123      

22 Fælles funktioner 128 117 115 114 115 116 122 119      118      

28 Kommunale veje 4 4 4 4 4 4 4 4      5      

03 Undervisning og kultur 1.917 1.852 1.827 1.803 1.827 1.853 1.878 1.840      1.823      

22 Folkeskolen m.m. 1.718 1.659 1.643 1.604 1.622 1.655 1666 1.627      1.610      

30 Ungdomsuddannelser 12 10 2 5 6 6 14 15      14      

32 Folkebiblioteker 120 110 110 107 106 106 106 106      106      

35 Kulturel virksomhed 44 47 46 50 53 50 56 57      57      

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 23 26 26 38 40 36 35 34      36      

04 Sundhedsområdet 122 120 128 138 145 148 185 197      199      

62 Sundhedsudgifter m.v. 122 120 128 138 145 148 185 197      199      

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.175 3.105 3.075 3.111 3.154 3.209 3.233 3.234      3.279      

25 Dagtilbud til børn og unge 1.360 1.247 1.138 1.079 1.062 1.033 1.075 1.106      1.135      

28 Tilbud til børn og unge med særlige be-

hov 
87 90 106 116 149 191 200 182      165      

30 Tilbud til ældre 0 0 0 0 0 0 0 1.286      1.326      

32 Tilbud til ældre og handicappede 1.224 1.228 1.254 1.316 1.369 1.441 1.420 7      0 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 388 414 445 464 424 377 371 481      548      

46 Tilbud til udlændinge 6 7 9 10 21 31 37 35      35      

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 100 110 114 115 123 128 128 135      70      

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og  

øvrige sociale formål 9 9 9 10 7 8 2 2      0 

06 Fællesudgifter og administration 

m.v. 
671 629 627 620 625 639 631 643      649      

45 Administrativ organisation 671 629 627 620 625 639 631 643      649      

I alt 6.265 6.068 6.013 5.985 6.022 6.035 6.117 6.174      6.214      



22 

 

Bilagstabel 4. Antal ansatte på særlige vilkår i Roskilde Kommune 
Skånejob er optalt sammen med løntilskud (kategorien "ekstraordinært ansatte" i KRL) 

Opgørelse pr. nov. måned. 

  2017 2018 2019 

Overenskomstområde 
Fleks- 
job 

Løn-
til-
skud  

Se-
nior-
job 

Fleks- 
job 

Løn-til-
skud  

Se-
nior-
job 

Fleks- 
job 

Løn-
til-
skud  

Se-
nior-
job 

Administration og it mv., KL 32 3 20 35 5 12 36 2 11 

Akademikere, KL 2 4 3 2 2 3 2 1 2 

Husassistenter, Kl 19 2 7 15 7 4 15 7 3 

Led. værkst.pers. mv., klientv.,Kl       2     2     

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 10   1 10   1 11     

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 2     2     3 1   

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 17   1 18   1 16     

Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 1     1     1     

Pæd. pers., særlige stillinger 1     1     1     

Pædagogisk personale i dagplejeordninger 1     1     1     

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 12 4 2 12 5 1 15 4 0 

Rengøringsassistenter, Kl 2   2 3   1 3     

Social- og sundhedspersonale, Kl 17 2 1 26 2 1 27 2 1 

Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv 4   1 8     7     

Socialrådg./socialformidlere, Kl 8     3     6     

Specialarbejdere mv., KL 7 3 1 7 3 1 7 3 2 

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 9     10     12 2   

Teknisk Service 15 5 12 15 5 11 16 5 8 

I alt 159 23 51 171 29 36 181 27 27 

Kilde:  KRL Lokale Løndata 
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Bilagstabel 5. Gennemsnitlig bruttoløn i Roskilde Kommune og udvalgte kommuner 
Ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. Beregnet pension på tjenestemænd.  

Kun overenskomstområder med 25 eller flere ansatte – nov. 2019 

Overenskomstområde Roskilde Greve Holbæk 
Høje-Taa-

strup Køge Lejre Næstved Slagelse 

Administration og it mv., KL 38.341 39.260 40.866 40.157 39.371 38.425 38.319 39.157 

Akademikere, KL 49.793 50.122 51.160 49.990 50.356 47.835 49.556 50.184 

Chefer, KL 93.687    85.844    

Dagplejere 31.254 32.035 32.040  31.844 32.464 30.165 30.674 

Husassistenter, KL 28.245 29.259 27.222   26.093   28.100 

Ledere m.fl., undervisningsom-
rådet 59.465 57.433 56.872 60.170 59.783  58.068 58.931 

Lærere m.fl. i folkesk. og 
spec.underv. 44.200 43.733 43.672 44.388 43.548 43.800 44.705 44.540 

Musikskolelærere 38.191    39.347    

Oms.- og pæd.medhj. samt 
pæd. ass., KL 32.294  30.443  31.060  31.665 31.496 

Pæd. pers., daginst./klub/sko-
lefr. 36.180 36.671 36.110 35.748 35.313 36.339 36.066 36.346 

Pæd. pers., forebyg. og dagbeh. 
omr. 41.406  42.714 41.730 40.907  41.428 41.851 

Pædagogisk uddannede ledere 50.644 56.204 53.250 49.951 48.113 47.191 49.508 52.137 

Pædagogmedhj. og pædagogi-
ske ass. 27.052 29.346 26.809 28.758 27.442 27.974 27.521 26.865 

Rengøringsassistenter, KL 29.122      28.949 28.412  27.914 

Social- og sundhedspersonale, 
KL 32.651 32.159 31.004 32.616 32.041 33.212 32.465 31.744 

Socialpædag. og 
pæd.pers.døgninst.mv. 38.808 40.958 40.479 37.562 37.426 38.962 37.911 38.504 

Socialrådg./socialformidlere, KL 39.419 40.639 41.539 39.861 41.180 40.861 39.975 40.449 

Specialarbejdere mv., KL 35.291   33.490 34.640 34.325 33.931 31.116 32.841 

Syge- og sundhedspers., ledere, 
KL 51.979    50.628  53.427 50.185 

Syge- og sundhedspersonale - 
basis, KL 37.373 39.123 38.378 38.883 38.087 39.644 36.949 38.795 

Teknisk Service 32.649 33.189 33.174 33.217 32.801 32.393 35.308 32.087 

I alt 37.565 38.492 37.988 37.980 37.629 38.019 37.183 37.269 
Kilde: KRL Lokale Løndata 
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Bilagstabel 6. Gennemsnitsløn og -stigninger på overenskomstgrupper i Roskilde 

Kommune  
Ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. Beregnet pension på tjenestemænd.  

Kun overenskomstområder med 10 eller flere ansatte – nov. 2019 

Overenskomstområde 
Fuldtid 

nov 2019 
Grundløn   
nov 2019 

Centrale 
tillæg 

nov 2019 

Lokale 
tillæg 

nov 2019 

Sær-ydel-
ser –  

nov 2019 

Ferie-
godtg.  

nov 2019 

Pensions 
bidrag. - 

nov 2019 

Samlet 
løn –  

nov 2019 

Samlet 
løn stig-
nings% 

Administration og it mv., KL 465,2 28.860 316 3.073 51 630 5.429 38.360 1,5% 

Akademikere, KL 320,5 34.608 1.391 5.136 17 802 7.838 49.793 0,9% 

Chefer, KL 29,0 56.830 1.989 17.807 0 1.494 15.567 93.687 3,4% 

Dagplejere 62,5 22.906 1.283 2.341 526 528 3.670 31.254 3,3% 

Husassistenter, KL 90,3 21.762 1.405 933 555 579 3.086 28.320 1,4% 

Håndværkere og IT-supportere 
m.fl., KL 23,0 26.587 42 5.234 1.358 648 5.530 39.400 -0,2% 

Kantineledere/rengøringsledere/-
chefer 20,0 26.344 349 2.949 0 726 4.072 34.439 -0,2% 

Ledere m.fl., undervisningsområdet 64,4 40.199 0 9.219 8 1.063 8.976 59.465 0,0% 

Ledere/mellemledere v. komm. æl-
dreomsorg 14,0 34.235 557 8.928 0 853 6.408 50.980 -2,8% 

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.un-
derv. 891,8 29.430 5.064 2.485 56 796 6.671 44.502 1,3% 

Musikskolelærere 40,4 27.020 3.390 2.029 0 633 5.118 38.190 1,4% 

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. 
ass., KL 52,1 22.538 1.782 1.881 2.450 559 3.259 32.470 0,0% 

Pau-elever 18,0 10.750 0 0 0 1.392 203 12.344 -0,2% 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 829,2 26.174 2.430 2.066 374 605 4.575 36.225 1,2% 

Pæd. pers., forebyg. og dagbe-
handl. omr. 26,9 28.319 2.037 4.875 9 687 5.478 41.406 0,4% 

Pædagogisk uddannede ledere 96,0 37.639 25 4.962 0 831 7.187 50.644 1,4% 

Pædagogmedhj. og pædagogiske 
assistenter 387,6 21.944 1.384 1.013 59 476 2.988 27.864 3,1% 

Pædagogstuderende 53,0 10.167 0 0 13 1.318 187 11.685 1,0% 

Rengøringsassistenter, KL 145,7 21.860 1.659 884 1.041 598 3.144 29.186 1,2% 

Social- og sundhedspersonale, KL 1.028,7 22.841 1.401 1.524 3.295 567 3.146 32.775 0,4% 

Socialpædagoger og 
pæd.pers.døgninst.mv. 228,0 26.917 2.536 2.800 1.183 652 4.696 38.785 1,9% 

Socialrådg./socialformidlere, KL 183,2 31.118 0 2.269 107 653 5.272 39.419 0,8% 

Specialarbejdere mv., KL 96,8 22.582 132 4.910 2.911 748 4.050 35.333 2,6% 

Syge- og sundhedspers., ledere, KL 48,0 35.751 141 7.521 0 998 7.568 51.979 3,6% 

Syge- og sundhedspersonale - basis, 
KL 458,5 28.086 477 2.464 815 732 4.786 37.360 2,7% 

Tandklinikassistenter, KL 24,0 26.717 61 2.573 0 572 4.877 34.801 2,2% 

Tandlæger 13,2 37.739 427 10.356 0 1.140 10.063 59.726 4,6% 

Teknisk Service 114,4 22.551 570 5.108 500 561 3.587 32.878 1,0% 

I alt 5.906,9 26.870 1.834 2.687 888 674 4.872 37.826 1,3% 

Kilde: KRL Lokale Løndata 
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Bilagstabel 7. Personaleomsætning i procent fra nov. 2018 til nov. 2019 i Roskilde 

Kommune og udvalgte kommuner 
Ekskl. ekstraordinært ansatte, elever, fleksjob og timelønnede. 

Kun overenskomstområder med 10 eller flere ansatte – nov. 2019 

Udvalgte kommuner: Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved 

Overenskomstområde 

Roskilde 
Kommune Roskilde Kommune 

Alle kommu-
ner 

Udvalgte 
kommuner 

Antal an-
satte nov 

2018 

Personale-
omsætning  
nov 17-nov 
18 

Personale-
omsætning  
nov 18-nov 
19 

Personale-
omsætning  
nov 18-nov 
19 

Personale-
omsætning  
nov 18-nov 
19 

Administration og it mv., KL 520 13,5% 15,0% 10,9% 12,3% 

Akademikere, KL 359 13,2% 20,1% 11,5% 14,9% 

Bygningskonstruktører 11 0,0% 9,1% 8,4% 12,8% 

Chefer, KL 29 14,8% 13,8% 8,8% 14,6% 

Dagplejere 66 10,6% 10,6% 8,1% 7,0% 

Husassistenter, KL 141 17,6% 19,9% 18,8% 19,3% 

Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL 21 20,0% 9,5% 10,8% 10,8% 

Kantineledere/rengøringsledere/-chefer 16 18,2% 0,0% 10,0% 0,0% 

Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL 11 5,9% 9,1% 11,3% 17,6% 

Ledere m.fl., undervisningsområdet 66 8,3% 19,7% 7,4% 12,2% 

Ledere/mellemledere v. komm. ældreom-
sorg 13 13,4% 7,7% 6,8% 12,8% 

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 982 21,4% 12,9% 8,9% 11,2% 

Musikskolelærere 86 12,5% 12,8% 12,4% 12,4% 

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 85 26,1% 32,9% 18,4% 19,8% 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 913 21,6% 12,6% 9,7% 11,5% 

Pæd. pers., forebyg. og dagbeh. omr 31 12,4% 12,9% 8,4% 11,2% 

Pædagogisk uddannede ledere 101 14,7% 13,9% 7,0% 10,5% 

Pædagogmedhj. og pæd. ass. 500 11,9% 27,2% 22,8% 21,8% 

Rengøringsassistenter, KL 145 23,0% 9,0% 13,0% 9,3% 

Social- og sundhedspersonale, KL 1.064 8,2% 19,5% 12,1% 15,3% 

Socialpædagoger og pæd.pers.døgn-
inst.mv. 254 24,0% 12,2% 10,5% 12,8% 

Socialrådg./socialformidlere, KL 193 22,1% 19,7% 9,6% 17,3% 

Specialarbejdere mv., KL 96 9,4% 16,7% 12,1% 11,2% 

Syge- og sundhedspers., ledere, KL 48 17,6% 22,9% 8,3% 13,1% 

Syge- og sundhedspersonale - basis,  517 17,4% 16,6% 11,1% 14,3% 

Tandklinikassistenter, KL 29 6,9% 3,4% 8,9% 10,4% 

Tandlæger 16 26,7% 18,8% 16,8% 32,9% 

Teknisk Service 132 14,7% 19,7% 14,9% 15,0% 

I alt 6.496 16,6% 16,7% 11,5% 13,8% 

Kilde: KRL Lokale Løndata 

Personaleomsætning = ekstern afgang 
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Bilagstabel 8. Sygefravær i 2019 på overenskomstgrupper og køn i Roskilde Kommune 
Sygefravær i 2019 på overenskomstgrupper med mere end 5 ansatte.  

Antal ansatte opgjort pr. nov. 2019, ekskl. fleksjob, folkevalgte, løntilskud og tabt arbejdsfortjeneste. 

  

  

Overenskomstgruppe 

Antal ansatte Antal ansatte Sygefravær 

Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle 

Antal ansatte Antal ansatte i pct Procent 

Akademikere 254 90 344 74% 26% 100% 2,2% 2,0% 2,2% 

Bygningskonstruktører 4 6 10 40% 60% 100% 2,8% 3,2% 3,0% 

Chefer, Kl 13 16 29 45% 55% 100% 4,2% 0,4% 2,1% 

Dagplejere 62 0 62 100% 0% 100% 5,9%   5,9% 

EGU-elever 17 89 106 16% 84% 100% 1,4% 0,6% 0,7% 

Forhandlingskartellets personale 3 8 11 27% 73% 100% 15,0% 1,1% 4,1% 

Husassistenter 116 24 140 83% 17% 100% 5,9% 1,8% 5,3% 

Håndværkere m.fl. 3 20 23 13% 87% 100% 11,6% 4,0% 5,1% 

Kantineledere/rengøringsledere/-chefer 21 1 22 95% 5% 100% 6,2% 1,9% 5,9% 

Kontor- og It-personale, Kl 393 120 513 77% 23% 100% 5,1% 2,6% 4,6% 

Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. 3 8 11 27% 73% 100% 2,7% 11,7% 9,4% 

Ledere/mellemledere v. komm. ældreom-

sorg 14   14 100% 0% 100% 0,1%   0,1% 

Lederoverenskomst - pæd.udd.person 70 25 95 74% 26% 100% 3,3% 1,1% 2,7% 

Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen mv. 721 333 1054 68% 32% 100% 5,4% 4,4% 5,1% 

Musikskolelærere 47 41 88 53% 47% 100% 3,6% 2,2% 3,0% 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 60 24 84 71% 29% 100% 8,6% 6,0% 7,8% 

Personale på sundheds- og  ældreområdet 484 31 515 94% 6% 100% 4,8% 4,8% 4,8% 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 761 206 967 79% 21% 100% 6,6% 5,7% 6,4% 

Pæd. pers., døgninst. mv. 217 51 268 81% 19% 100% 5,8% 3,2% 5,3% 

Pæd.udd.personale, forebyg/dagbeh. 26 9 35 74% 26% 100% 5,6% 1,1% 4,3% 

Pædagogmedhjælpere 379 94 473 80% 20% 100% 6,2% 5,9% 6,2% 

Rengøringspersonale mm. 140 39 179 78% 22% 100% 6,2% 3,0% 5,6% 

Social- og sundhedspersonale 1090 143 1233 88% 12% 100% 7,0% 6,4% 7,0% 

Socialrådg./socialformidlere 166 23 189 88% 12% 100% 5,0% 2,0% 4,6% 

Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 9 94 103 9% 91% 100% 5,6% 5,4% 5,4% 

Syge- og sundhedspersonale, ledende 45 3 48 94% 6% 100% 2,0% 0,0% 1,9% 

Tandklinikassistenter 29   29 100% 0% 100% 5,6%   5,6% 

Tandlæger 14 1 15 93% 7% 100% 3,6% 0,0% 3,4% 

Tekniske designere m.fl. 3 4 7 43% 57% 100% 3,7% 1,5% 2,4% 

Tekniske Servicemedarbejdere m.v. 20 116 136 15% 85% 100% 4,6% 4,0% 4,0% 

I alt  5.199 1.628 6.827 76% 24% 100% 5,7% 4,1% 5,3% 

Kilde: KMD OPUS 
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Bilagstabel 9. Løntilskudspersoner ansat i nov. 2019 i Roskilde Kommune fordelt på 

overenskomstområde og stillingskategori 

Overenskomstområde Stilling Fuldtid Personer 

Administration og it mv., KL Kontorassistenter 1,0 1 

Akademikere, KL Magistre 0,5 1 

Husassistenter, KL Husassistenter 3,6 6 

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 0,7 1 

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Pædagogmedhjælpere 1,8 2 

Social- og sundhedspersonale, KL Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. 1,2 2 

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Fysioterapeuter 0,8 1 

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Kandidatuddannede 1,0 1 

 I alt 10,7 15 
Kilde: KRL Lokale Løndata 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagstabel 10. Diplomuddannelse i ledelse – status feb. 2020 
Indeholder ledere der indgår i Områdefora og Lederforum. Direktionen har en målsætning om at denne gruppe af 

ledere som minimum skal have en diplomuddannelse i ledelse. Målsætningen følges op af finansiering fra HR’s 

side. 

Ekskl. selvejende institutioner 

Antal, der har en diplomuddannelse i ledelse 78 

Antal der pt. er i gang med en diplomuddannelse i ledelse 8 

Antal, der har indgået aftale om ikke at skulle have en diplomuddannelse i ledelse 3 

Nye ledere, uafklarede, vakancer mv.    19 

I alt i målgruppen 108 

Kilde: Egen opgørelse 
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Bilagstabel 11. Fordelingen af ydelser i timer i Sundhedsordningen 2018 og 2019 
Sundhedsordningen dækker alle fastansatte medarbejdere. Massage visiteres af Sundhedsordningens fysiotera-

peuter som led i behandlingsforløb. Fra 1. januar 2020 er psykologydelserne flyttet ud af Sundhedsordningen og 

levers nu af Fønix (jobcentrets fastholdelsesenhed). 

 
Kilde: Egen opgørelse 

 

 

 

Bilagstabel 12. Registrerede hændelser på arbejdsmiljøområdet i 2019 
Fra og med 2019 opereres der med fire typer af registreringer inden for arbejdsmiljøområdet. Anmeldte og registre-

rede arbejdsulykker udgør den type hændelser, der tidligere alle blev anmeldt.  

 
Kilde: Egen opgørelse 
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