
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan drøfter vi personalepolitik 
- Procedureretningslinje for drøftelse af personalepolitik i Skanderborg 
Kommune 

Formål 

Formålet med retningslinjen er: 

 at sikre at medarbejdernes erfaringer, ideer og forslag indgår i grundlaget for de 
beslutninger politikere og ledere træffer vedr. personalepolitik   

 at fastlægge hvordan og hvornår medarbejderne inddrages i udviklingen af 
kommunens personalepolitik eksempelvis vedr. kompetenceudvikling, MUS, 
rekruttering mv. Herunder i måden hvorpå personalepolitikken omsættes i 
retningslinjer eller vejledningsmateriale på personaleområdet.    

Procedure 

HovedMED-udvalget foretager hvert 3. år et eftersyn af personalepolitikken. Formålet er, 
at hovedMED-udvalget evaluerer praksis på personaleområdet ift. personalepolitikken og 
derpå vurderer om der er behov for at justere eller igangsætte initiativer. 

Derudover drøfter hovedMED-udvalget et af personalepolitikkens strategispor hvert år, 
med henblik på at skabe overblik over igangværende indsatsområder, retningslinjer og 
vejledninger relateret til det enkelte strategispor. I den forbindelse drøftes om disse skal 
justeres, eller om der skal prioriteres nye indsatsområder. 

Der udarbejdes hvert andet år en personaleredegørelse, som drøftes i hovedMED-
udvalget. Her præsenteres data og redegøres for status på personalepolitikkens 
strategispor.  

Personalepolitikken, herunder blandt andet rekruttering, kompetenceudvikling og MUS 
skal også drøftes i område- og lokalMED-udvalg minimum en gang årligt. Herunder hvilke 
lokale tiltag der kan bidrage til strategisporene i personalepolitikken. 

Udvalgene bestemmer selv, hvornår drøftelserne skal tages. Det anbefales, at det enkelte 
udvalg udarbejder et årshjul for at sikre at drøftelserne tages når det er relevant. 

3. Evaluering 

Retningslinjerne evalueres sammen med personalepolitikken hvert 3. år. 
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4. Ændringer 

Retningslinjerne er gældende indtil parterne er enige om, at de skal ændres.  

Hvis den ene part anmoder om ændringer, skal der inden for en 3 måneders periode 
igangsættes drøftelser om ændringer i procedureretningslinjerne. 

Ændringer af procedureretningslinjen skal drøftes i HovedMED-udvalget. 

5. Godkendt 
Retningslinjen er godkendt i hovedMED-udvalget d. 10. november 2017 og revideret efter 
drøftelse i hovedMED-udvalget d. 20. november 2020.


