
Påbud 5 Strategi og handleplan for minimering af personalegennemstrømning

Strategi

Det centrale element i strategien for at minimere personalegennemstrømningen på 
Kobbelhusene og genskabe ro og stabilitet i personalegruppen (og således sikre kontinuitet, 
tryghed og udvikling hos borgerne) er at øge elementet af tillid i mødet mellem ledelse og 
medarbejdere.

Det enkelte teams oplevelse af medansvar for opgaven og hinanden skal styrkes – og  
muligheden for at tage del i dette medansvar skal øges.

Nye medarbejdere skal i øget omfang mødes med tillid og omfanget af intro-planer/instrukser 
m.v. så vidt muligt minimeres.

I.f.t. nyrekrutteringer skal det være et øget fokus på at sikre, at ansættelser målrettes og 
differentieres, så de matcher det enkelte teams behov. 

For allerede ansat personale skal der være et øget fokus på at sikre, at de nødvendige 
kompetencer for at løse kerneopgaven er tilstede. Der henvises i denne forbindelse til Strategi 
og handleplan for sikring af at borgerne er omgivet af medarbejdere med de relevante 
kompetencer, jvf påbud 6. 

Generelt skal der være et tættere samarbejde mellem Kobbelhusene og kommunens centrale 
støttefunktioner m.h.p. at kvalificere afdækning af kompetencer/kompetencebehov og 
rekruttering

Der henvises i øvrigt til strategi og handleplan for at forbedre samarbejdet mellem ledelse og 
medarbejdere, jvf påbud 4.
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Handleplan

Mål jf. påbud 5 Indsatser 

- socialtilsynet får 
månedligt under det 
skærpede tilsyn 
tilsendt oplysninger 
om status for 
personale- 
gennemstrømningen

- socialtilsynet kan 
gennem dialog med 
medarbejderne 
konstatere, at der er 
iværksat de oplistede 
tiltag for at minimere 
personale-
gennemstrømningen

- socialtilsynet kan 
notere sig, at 
medarbejderne 
samarbejder om den 
fremlagte strategi 
og/eller er inddraget i
udarbejdelsen af 
strategien

• Firkløvermøderne med kommunens centrale HR-partner og 
tillidspersoner optimeres m.h.p. at styrke indsatsen for 
medarbejdertrivsel. Centrering af indsatsområder i forhold til 
trivsel med Social Kapital som udgangspunkt. Kobling til 
gennemført trivselsundersøgelse sikres.
(uge 37ff: indsats intensiveres)

• Introplaner og instrukser gennemgås sammen med HR-partner
m.h.p. fortsat at minimere kontrol-element og højne tillids-
element i mødet mellem ledelse og (nye) medarbejdere.
(september og oktober måned)

• Tjenestetidsplaner og indsatser tilpasses efter de økonomiske 
rammer (intensiv indsats august måned og fremadrettet)

• Administration og opbygning af kommende tjenestetidsplan 
lægges i teamet og med hjælp fra ledelsen, herunder hvordan 
og i hvilket omfang er det påkrævet at kalde vikar ind.
(Startes op i september måned og frem)

• Teambuildingsuddannelse både for ledelse og medarbejder 
m.h.p. at styrke ansvar og ejerskab i det enkelte team som 
helhed, herunder reducere på eksisterende faste 
ansvarsfunktioner og styrke relation direkte til og fra ledelse til
medarbejder.
(4. kvartal)

• Fokus på temadage i teams for fortsat at fremme både 
medarbejder/medarbejder og ledelse/medarbejder samarbejde
og tillid.
(4.kvartal og fremefter)

• Styrket fokus på rekruttering og modtagelse af nye 
medarbejdere m.h.p. at sikre
- klarere ledelsesmæssig linje end i dag
- øget medansvar og medejerskab i teamet
- i højere grad at udnytte centrale funktioner mhp. kvalificering
af proces

     (uge 36 ff)

• Der udarbejdes en standardiseret norm for opgørelse af 
personalegennemstrømningen m.h.p. månedlig fremsendelse 
til Socialtilsynet.

     (uge 37 ff)

• Generelt vil det formelle samarbejde i LU-regi være 
omdrejningspunkt ift. at følge op på tiltag i nærværende 
handleplan. Omsætningen af handleplanen sikres gennem LU- 
repræsentanters og ledelsens tilstedeværelse i de enkelte 
teams og på P-møder. 
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