
   Udvidelse  
Budget 2023-2026 

 
Emne: HR indsats – rekruttering, tiltrækning og fastholdelse Nr.: U10-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Administration Kultur, Fritid og Staben–HR og 

Arbejdsmiljø 
 

1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 

Drift – Udgifter 600 600 600 600 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto 600 600 600 600 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
En af de absolut største udfordringer på velfærdsområderne er rekrutteringsudfordringer. 
Udfordringen er akut på ældreområdet, og forventes også at påvirke kommunens øvrige 
områder. Der er brug for en målrettet indsats, så Middelfart Kommune nu- og i fremtiden- 
kan tiltrække, rekruttere, modtage og fastholde kommunens dygtige medarbejdere og 
ledere og derigennem sikre fremtidens velfærd og vækst for kommunens borgere. 
Udvidelsesforslaget har til formål at styrke: 
 

Tiltrækning. Ved at nytænke og udvikle materiale samt processer til stillingsopslag og 
annoncering kan vi vise omverdenen og dermed potentielle ansøgere, at Middelfart 
Kommune er en attraktiv arbejdsplads, ligesom vi kan nå flere målgrupper end i dag og 
derigennem få flere ansøgere til de opslåede stillinger.  
 
Rekruttering. At styrke kommunens ansættelsesprocesser vil fremme ansættelse af de 
rette kandidater, der forbliver i jobbet, muliggøre hurtigere ansættelsesforløb og fremme 
oplevelsen af kommunen som en let tilgængelig og professionel arbejdsgiver.      
 
Modtagelse. Ved at udvikle introduktionsprogrammer til kommunens medarbejdere og 
ledere, arbejdspladser og forvaltningsområder kan vi styrke den gode modtagelse, der er 
afgørende for, at ansatte hurtigere falder til og samtidig forbliver i stillingen på langt sigt.  
 
Fastholdelse. Et systematisk arbejde med fastholdelse skal sikre, at kommunens ansatte 
oplever et godt arbejdsmiljø med mulighed for faglig udvikling samt god ledelse. Indsatser 
kan i muligt omfang f.eks. omfatte flere op i tid, fastholdelse af seniorer og indsatser i 
forlængelse af Trivselsundersøgelsen 2022. 
 
I dag ligger ansvaret for ovennævnte opgaver hovedsageligt hos den enkelte leder og 
arbejdsplads. Udvidelsesforslaget skal finansiere en projektleder og øvrige medarbejdere, 
der forankres i HR & Arbejdsmiljø for at sikre tværgående understøttelse af alle 
forvaltningsområder og tæt sammenhæng til kommunens arbejdsmiljøarbejde. Indsatsen på 
ældreområdet får førsteprioritet og igangsættes i tæt samarbejde med Social, sundhed og 
seniorforvaltningen.  
 
Indsatsen kan ikke realiseres indenfor nuværende budgetramme, hvor HR & Arbejdsmiljø 
udgør 6,81 årsværk, inklusive sundhedsordningen, til understøttelse af kommunens ca. 3300 
ansatte. Beløbet er beregnet efter gennemsnitsløn for konsulenter inden for området samt et 
overhead (uddannelse, kørsel mv.) på 6.000 kr./år pr. stilling. 
Tidshorisont  
Der ansættes 1 projektleder fra 1/8 2022, som kan finansieres indenfor den nuværende 
budgetramme til og med udgangen af 2022. Fra januar 2023 forventes stillingen finansieret 
af budgetvedtagelsen.  
Personale konsekvenser 
Udvidelsen svarer til 1 stilling 
Den økonomiske effekt af forslaget – sæt X 
Øgede indkøb Øgede lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 X   X 

 


