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Indledning 
Den kommunale offentlige sektor er under pres. Befolkningens sammensætning ændrer sig, og 
samtidig opleves en hverdag med øget kompleksitet, faldende ressourcer og stigende 
forventninger til effektive løsninger af velfærdsopgaverne. Denne situation fordrer, at den 
traditionelle tilgang til vores opgaveløsning udvides, og at vi som offentlig myndighed skaber nye 
handlemuligheder. Der er i Hvidovre Kommune gennem de seneste år foretaget en 
professionalisering for at imødegå fremtidens udfordringer.  

Der er blevet implementeret et ledelses- og medarbejdergrundlag – Hvidovrevejen - således at der 
er klare forventninger til alle ledere og medarbejdere i Hvidovre Kommune. Direktionen har 
ligeledes udpeget seks strategiske satsninger som peger mod, hvordan vi med klog brug af vores 
ressourcer kan søsætte initiativer, der skaber ny velfærdsværdi, og hvor vi fortsat er en attraktiv 
organisation med god trivsel.  

Omkransende Hvidovrevejen og Direktionens strategiske satsninger, står Hvidovre Kommune, lig 
landets andre kommuner, over for en demografisk udvikling, som påvirker behovet for rekruttering.  

 Figur 1. Befolkningsfremskrivning. Kommuner i Region Hovedstaden.  

 
Danmarks Statistik. 

Ifølge befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik vil antallet af borgere 80+ år i region 
Hovedstaden i perioden 2020 til 2030 stige fra indeks 100 til indeks 157. Dette svarer til 43.000 
flere borgere i denne aldersgruppe og det er en demografisk udvikling som vil presse alle 
kommuner i Region Hovedstaden.  

Der vil i samme periode også ske en ændring i antallet af 0-6-årige fra indeks 100 i 2020 til indeks 
115 i 2030. Dette svarer til 20.000 flere borgere i denne aldersgruppe. Selvom udvikling af 80+ år 
borgere i Region Hovedstaden vil tegne det største pres på kommunerne i Region Hovedstaden, 
er det væsentligt også at have fokus på, at der også kommer flere borgere mellem 0-6 år. Flere 
børn vil betyde større efterspørgsel efter pædagoger og sidenhen lærere. 
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Tabel 1. Befolkningsprognose Hvidovre Kommune 2021 – 2025. 

 
Dagsordenspunkt, Økonomiudvalget 3. maj 2021. 

Ovenstående tabel viser det indekserede folketal primo 2021 (faktiske) og indekserede folketal 
primo 2022 - 2025 (2021 = indeks 100) fordelt på aldersgrupper. Indekset viser samme 
problemstilling for Hvidovre Kommune. Tabellen viser, at borgere over 80 år frem mod 2025 stiger 
fra indeks 100 til indeks 114. Dette svarer til at der forventes 336 flere borgere over 80 år i 2015. 
Den samme markante demografiske udfordring ses ikke for de andre aldersgrupper.  

En ny Momentum-analyse viser, at der på landsplan i 2045 vil være brug for omkring 50.000 ekstra 
SOSU-hjælpere og assistenter. Danske Professionshøjskoler forventer ligeledes at der frem mod 
2030 vil mangle 13.000 lærere og 14.000 pædagoger på landsplan. 

Center for Økonomi og Personale har i denne temaanalyse valgt den demografiske udvikling som 
ramme for analysen. Center for Økonomi og Personale har i denne forbindelse udvalgt 
nedslagspunkter. Det er centerets opfattelse at disse nedslagspunkter skal adresseres for, at vi 
også fremadrettet kan levere en god service til vores borgere.  Nedslagspunkterne berøres hvert år 
i ”Ledelsesinformation – Personaletal”, men vi vil i denne analyse gå mere i dybden og prøve at 
anskue nedslagspunkter ud fra andre vinkler.  

God læselyst.  
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Hvidovre Kommune som arbejdsplads 
Hvidovre Kommune ligger i Region Hovedstaden og er en del af hovedstadsregionens 
vækstmotor. Det er muligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til gavn for byens borgere. 
Omvendt er der mange jobmuligheder og hård konkurrence mellem arbejdspladserne om 
den bedste arbejdskraft.   
Hvidovre Kommune er en stor arbejdsplads. Der er omkring 4.600 medarbejdere som 
arbejder for at gøre borgernes hverdag bedre, hvilket svarer til ca. 3.800 fuldtidsstillinger.  

Tabel 2. Antal ansatte fordelt på ansættelseskategorier. 

  Antal ansatte 2020 Fuldtidsstillinger 2020 

Overenskomstansatte 3.773 3.399 
Tjenestemænd 44 43 
Timelønnede 500 125 
Elever 147 145 
Fleksjob 102 60 
Ekstraord. ansatte 27 18 
I alt 4.593 3.791 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
 
Der er i perioden 2018 til 2020 sket en udvikling i personaleforbruget idet antallet af ansatte er 
steget fra 4.354 i 2018 til 4.593 i 2020. Dette skyldes bl.a. at Hvidovre Kommune fik medarbejdere 
fra UU-centeret og hjemtog renovationsopgaven fra R98. Derudover kan stigningen i 2020 
henføres til Folketingets aftale om minimumsnormeringer, som har betydet flere pædagoger, samt 
COVID som har betydet flere pædagogmedhjælpere og rengøringsmedarbejdere.  

Figur 2. Udvikling i personaleforbrug. 
 

 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
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Fordelingen af ansatte på overenskomstområder bærer præg af, at hovedparten af de ansatte er 
beskæftiget på de store velfærdsområder. Et uddrag af fordelingen af medarbejdere på de store 
overenskomstområder fremgår af nedenstående figur. Kønsfordelingen har i store træk været 
uændret de seneste år. I 2020 er 74,55 % af alle fastansatte været kvinder. Det er en tendens, 
som går igen hos de fleste fagområder. Særligt de store fagområder inden for sundhed, rengøring, 
pædagogik og administration domineres af kvindelige ansatte, hvor typisk over 80 % af de ansatte 
er kvinder.  
 

Figur 3. Procentvis kønsfordeling angivet i antal personer 2020. 

 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Deltid/fuldtid  
I løbet af de kommende ti år vil vi på landsplan få over 60.000 flere børn i alderen 0-6 år og 
161.000 flere ældre borgere over 80 år. Hvis de skal have den omsorg, trivsel og pleje, de har 
behov for, er det nødvendigt at øge antallet af velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Ifølge 
KL og Forhandlingsfællesskabet1 ville det skabe, hvad der svarer til knap 4000 fuldtidsstillinger, 
hvis alle deltidsansatte pædagoger, gik på fuldtid, og en undersøgelse fra Momentum har vist, at 
hvis alle sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere- og assistenter arbejdede blot én time mere 
om ugen, ville det svare til 1.700 ekstra årsværk. 
Ifølge KL arbejder ca. 40 pct. af medarbejderne i den kommunale sektor på deltid. Tabellen 
nedenfor viser, hvordan deltid i Hvidovre tager sig ud i sammenligning med hele landet og de 
øvrige vestegnskommuner2.   

                                                
1 Sammenslutning af fagforeninger med det formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår 
for ansatte i kommuner og regioner.  
2 Datagrundlaget i alle tabeller i dette afsnit er augusttal fra KRL. Timelønnede og ekstraordinært ansatte er undtaget. 
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Tabel 3. Andel deltidsansættelser i sammenligning 2020. 

 Landsdel Årsværk 
(Antallet 
af kvinder 
i % er 
angivet i 
parentes) 

Antal 
fuldtid 
% 

Antal 
deltid 
% 

Antal 
32-36 
timer/ 
uge % 

Antal 
28-31 
timer/ 
uge % 

Antal 
20-27 
timer/ 
uge % 

Antal 
0-19 
timer/ 
uge % 

Gns. 
besk. 
timer/ 
uge 

Hvidovre 3431 
(74,2) 

63,3 36,7 57,2 28,2 9,1 5,4 33,6 

Hele landet 353600 
(77,1) 

58,7 41,3 52,7 35,3 7,5 4,5 33,5 

Vestegns 
kommuner3 

20271 
(75,3) 

63,3 36,7 56,9 31,4 6,5 5,3 33,8 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
 
Som det fremgår, ligger omfanget af deltid i Hvidovre med 36,7 % på niveau med de øvrige 
vestegnskommuner og under landsgennemsnittet på 41,3 %. De fleste deltidsansættelser ligger 
inden for intervallet 32-36 timer om ugen og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ligger på 33,6 
timer. 

Undersøgelser viser, at deltidsansættelser er særligt udbredte inden for ældre- og 
sundhedssektoren (8 ud af 10) og på børneområdet (5 ud af 10).  

Deltid – overenskomstområder 
Nedenstående figur viser den procentvise fordeling på fuldtidsansættelser, deltidsansættelser og 
timelønnede.   

Figur 4. Beskæftigelsesgrad – procentvis fordeling i Hvidovre Kommune 

 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
 

                                                
3 Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Albertslund, Høje-Taastrup, Rødovre og Ishøj. 
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51, 9 % af alle medarbejdere har en fuldtidsansættelse mens 37,2 % er på deltid og 10,9 % er 
timelønnede.  
 
Figur 5. Beskæftigelsesgrad -stillinger i Hvidovre Kommune 
 

 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
 

Figuren viser andelen på henholdsvis fuldtid, deltid og timeløn fordelt på stillinger. Rengøring og 
køkkenmedhjælper har med 87,4 % den største andel deltidsansatte. Herefter følger social- og 
sundhedshjælpere med 70,6 % og social- og sundhedsassistenter med 61,5 %. Det pædagogiske 
område og sygeplejersker har ligeledes en høj andel deltidsansatte. Gennemsnittet for 
deltidsansættelser i hele kommunen er 37,7%. 

 
Fokus på deltid/fuldtid i MED-organisationen i Hvidovre Kommune 
HovedMED i Hvidovre Kommune havde i foråret 2021 en drøftelse af, hvorledes Hvidovre 
Kommune kunne understøtte ønsket om flere kommunale medarbejdere på fuld tid. Det er et tema 
som optager MED-organisationen og som vil blive drøftet yderligere hen over 2021.  

Drøftelsen i MED-organisationen tog sit udspring af et projekt som KL og Forhandlingsfællesskabet 
iværksatte. Parterne er i gang med at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde 
ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid. 
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Barrierer for at opnå fuldtid 
KL og Forhandlingsfællesskabet vurderer, at der er mange barrierer for at opnå øget 
fuldtidsbeskæftigelse i den kommunale sektor. Som oftest er der flere barrierer på spil på samme 
tid, og de kan hænge tæt sammen. Nogle af barriererne hæver sig over den enkelte kommune, og 
knytter sig til overordnede og abstrakte samfundsøkonomiske og kulturelle strukturer (fx 
forestillinger om hvordan kvinder og mænd bør forholde sig til barsel), mens andre er mere lokale. 
Udfordringen er at få afklaret, hvilke barrierer den enkelte kommune har mulighed for at handle på, 
og hvordan kommunen skal handle på dem.  

Nedenfor gennemgås tre barrierer, der kan være på spil på samme tid og hænge mere eller 
mindre tæt sammen, men som Center for Økonomi og Personale vurderer alle indeholder 
elementer, der ligger inden for Hvidovre Kommunes handlerum.  

Ønsket om deltid 
En barriere knytter sig til medarbejdernes eget ønske om at arbejde på deltid. Således kan en 
deltidsstilling, være mere forenelig med den enkeltes privatliv. En undersøgelse foretaget af Social- 
og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (SIB) viser, at ønsket om tid til familieliv, fritid og 
fleksibilitet er en tungtvejende barriere blandt social- og sundhedspersonale. 77 % angiver blandt 
andet familieliv som årsag til deltid. 

Nedslidende arbejdsmiljø  
Men medarbejderens ønske om deltid kan imidlertid også være formuleret som medarbejderens 
løsning på en udfordring med at være beskæftiget inden for et område med fysisk hårdt og 
nedslidende arbejde. En barriere for øget fuldtidsbeskæftigelse omhandler således udfordringer 
inden for visse områder af den kommunale sektor med et fysisk (og måske også psykisk) 
nedslidende arbejdsmiljø. Som figuren ovenfor viser, er omfanget af deltidsansættelser betydeligt 
højere på stillinger med både tæt borgerkontakt, fysisk hårdt arbejde og hvor andelen af kvindelige 
ansatte udgør 80 % eller mere, end på områder domineret af kontorarbejde, og hvor fordelingen af 
mænd og kvinder er mere ligelig.  

Kultur og traditioner  
En tredje barriere knytter sig til kultur og traditioner, der ikke nødvendigvis er synlige for ledere og 
medarbejdere. I mange kommuner er der således tradition for kun, eller overvejende kun, at tilbyde 
deltidsstillinger, når der slås stillinger op. At der overvejende kun tilbydes deltidsstillinger, kan 
naturligvis omhandle den demografiske udfordring. Men det kan også handle om, at opslag af 
deltidsstillinger fremfor fuldtidsstillinger ”bare er noget, man gør”.  
En lignende problemstilling omhandler, at man benytter sig af ”tvungen deltid” for at få vagtplaner 
til at gå op, eller fordi det opleves som nemmere at få deltidsansatte til at vikardække for hinanden. 
Undersøgelsen fra SIB viser, at op mod 30 % af social- og sundhedsmedarbejderne oplever, at der 
ikke er mulighed for at øge timetallet på arbejdspladsen, hvis man ønsker det, mens 31 % ikke 
ved, om det er en mulighed. Det er særligt medarbejdere under 50 år, der gerne vil have flere faste 
timer, mens det omvendt gør sig gældende for medarbejdere over 50 år, at de gerne vil gå 
yderligere ned i tid. 
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Medarbejdernes aldersprofil i Hvidovre Kommune 
Sideløbende med den demografiske udvikling blandt borgere i Hvidovre Kommune sker der 
samme udvikling blandt medarbejderne. Gennemsnitsalderen for kommunalt ansatte er steget fra 
44,0 år i 2010 til 45,1 år i 2019. Hvidovre Kommune har inden for de seneste 5 år også oplevet en 
ændret aldersprofil blandt de ansatte om end udviklingen har været mindre end 
landsgennemsnittet. Hvidovre Kommune har i perioden 2016 til 2020 oplevet en stigning i 
gennemsnitsalderen fra 44,3 år i 2016 til 44,6 år i 2020. Gennemsnitsalderen for fagområder bliver 
årligt præsenteret i ”Ledelsesinformation - Personaletal”. 

Figur 6. Gennemsnitsalderen for de ansatte i Hvidovre Kommune.  

 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Gennemsnitsalderen for ansatte i Hvidovre Kommune og udviklingen af denne er et vigtigt 
pejlemærke, men det kan ikke stå alene. Et ensidigt fokus på gennemsnitsalderen kan således 
dække over en uhensigtsmæssig aldersfordeling blandt de ansatte internt i de enkelte områder. En 
sammenligning på tværs af områder, kan endvidere være vanskelig, da forskellige faggruppers 
uddannelseslængde kan bevirke, at de tiltræder deres første stilling ved forskellige aldre. En 
sammenligning bliver derfor vanskelig.  

Center for Økonomi og Personale har valgt at sammenligne aldersfordelingen blandt de tre store 
hovedoverenskomstområder. Pædagog og pædagogmedhjælperområdet, lærerområdet og social- 
og sundhedsområdet. Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke er på centerniveau men på 
overenskomstniveau. Dette gør sig især gældende på pædagogområdet hvor der både er ansatte i 
Center for Børn og Familier, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Skole og Uddannelse. 
Det skal bemærkes, at gennemsnitsalder for de tre hovedoverenskomstområder er nogenlunde 
identisk, men aldersfordelingen er forskellige på de tre områder. 
I de følgende tre figurer vises aldersprofiler på de tre store hovedoverenskomstområder. Her er 
medarbejdere over 55 markeret med rødt for at lede opmærksomheden mod volumen af 
medarbejdere der går på pension indenfor en kortere årrække.  

Aldersprofil pædagoger og pædagogmedhjælpere 
Det fremgår af oversigten over aldersfordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere i 
Hvidovre Kommune at 19 % af pædagogerne er over 55 år. Det betyder at 143 pædagoger og 



 
 

10 
 

pædagogmedhjælpere går på pension i løbet af de næste 10 år.  
 
Figur 7. Oversigt over aldersfordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Oversigten viser ligeledes, at Hvidovre Kommune umiddelbart har en balanceret fordeling af 
ansatte på tværs af forskellige aldersgrupper indenfor det pædagogiske område. En balanceret 
aldersfordeling mellem yngre – ældre og ”midaldrende” medarbejdere kan ofte understøtte den 
faglige kontinuitet i afdelingen. 

Aldersprofil lærere  
Det fremgår af oversigten over aldersfordelingen af lærere i Hvidovre Kommune at 19 % dvs. 102 
lærere over 55 år. Gennemsnitsalderen blandt lærere er næsten den samme som pædagoger i 
Hvidovre Kommune. Lærerne færdiggør dog deres uddannelse senere end pædagoger, hvorfor de 
også bliver ansat senere.  

Figur 8. Oversigt over aldersfordelingen blandt lærere. 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
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Det er ligeledes interessant at kigge på typetallet (det mest forekommende tal). Der er 
forholdsmæssigt mange lærere som er mellem 40-44 år. Center for Økonomi og Personale 
påtænker sammen med Center for Skole og Uddannelse at afdække dette. En antagelse kan 
være, at en lærer med erfaring i Hovedstadsområdet er i stand til at skifte en ansættelse som lærer 
ud med en ansættelse i en anden branche såsom konsulentbranchen. En afdækning vil også gøre 
det muligt at iværksætte tiltag så erfarne og kompetente lærere måske kan fastholdes i Hvidovre 
Kommunes skolevæsen.   

Aldersprofil social- og sundhedspersonale 
Det fremgår af oversigten over aldersfordelingen blandt social- og sundhedspersonale at 28 % dvs. 
162 medarbejdere er over 55 år.  

Figur 9. Oversigt over aldersfordelingen blandt social- og sundhedspersonale. 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Denne aldersfordeling adskiller sig markant fra aldersfordelingen blandt pædagoger og lærere 
ansat i Hvidovre Kommune. Det må forventes, at denne aldersfordeling indebærer et stort antal 
medarbejdere, der går på pension indenfor en årrække. Dermed bliver der udskiftning og et stort 
behov for at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere til området. Det skal ligeledes nævnes, at 
netop social- og sundhedsområdet vil blive udfordret af den demografiske udvikling. KL vurderer at 
der frem mod år 2045 på landsplan skal uddannes 3.000 ekstra social- og sundhedsmedarbejdere 
for at dække det forventede behov, som den demografiske udvikling tilsiger. 

Deltid/fuldtid – belyst i et seniorperspektiv 
Der blev i forrige afsnit argumenteret og præsenteret initiativer for at få medarbejdere fra deltid til 
fuldtid. Det er herigennem muligt at frigøre arbejdskraftpotentiale, som er nødvendigt for at 
Hvidovre Kommune kan håndtere den demografiske udvikling. Paradoksalt nok kan det modsatte 
gøre sig gældende, såfremt deltid/fuldtid belyses i et aldersperspektiv. 

Dette skyldes, at en overgang fra fuldtid til deltid nogle gange kan være et redskab for at fastholde 
medarbejdere, som i stedet ville have forladt arbejdsmarkedet pga. nedslidning. Det er vigtigt at 
fastholde, at medarbejdere ikke skal presses til at blive på arbejdsmarked. Men Hvidovre 
Kommune kan som kommune stille redskaber til rådighed, så medarbejdere kan tilvælge at blive 
længere på arbejdsmarked. Fuldtid til deltid er et blandt mange redskaber. 
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Det er Center for Økonomi og Personales vurdering, at dette vil være et område, som vil have stort 
bevågenhed i de kommende år.  

Personaleomsætning 
Det er ønskværdigt for enhver organisation at have en balanceret personaleomsætning – høj nok 
til at forny organisationen med nye kræfter, men lav nok til at der kan opretholdes en stabil 
organisation. Med henvisning til den demografiske udfordring som Hvidovre, tillige med andre 
kommuner, står overfor, er det særligt vigtigt at holde personaleomsætningen på et balanceret 
niveau.   

Personaleomsætningen er et udtryk for den til- og afgang, arbejdspladsen oplever i løbet af året. 
Afgange kan skyldes aldersbetinget afgang, vikarer og medarbejdere, der skifter til anden stilling 
enten internt i kommunen eller eksternt til en anden arbejdsgiver. Tilgang illustrerer de 
ansættelser, der i årets løb har fundet sted, oftest som genbesættelse af ledige stillinger eller ved 
nyoprettelser. 

Derudover kan personaleomsætningen betragtes fra en økonomisk vinkel da enhver ny 
rekruttering vil være en direkte og indirekte udgifter til bl.a jobannonce, ansættelsesudvalg, 
interview, oplæring osv. Værditabet udgør tiden fra en medarbejders for tidlige opsigelse, over den 
vakante stilling, ny rekruttering og til medarbejderen er oplært og en integreret del af 
organisationen, hvilket typisk tager 6 måneder4. Der vil herudover være et ”velfærdstab” for 
borgeren. Dette kan være svært at estimere – men dækker over at ydelsen som borgeren eller 
samarbejdspartnere modtager, ikke har samme kvalitet. 

Udvikling i til- og afgange i % 
I 2020 var Hvidovre Kommunes samlede personaleomsætning for afgang på 16,7 %, mens tilgang 
var på 19,5 %. Omregnet til antal har der været en nettotilgang på 103 personer.  

Figur 10. Udvikling i til- og afgange. 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

 

                                                
4 Christian Harpelund, Onboarding 2019 
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Siden 2017 er både til- og afgange steget, men tilgangen er steget relativt mere. Det kan, ligesom 
den generelle stigning i personaleforbruget, bl.a. forklares ved overdragelse af medarbejdere, 
hjemtag af renovation og i 2020 ansættelse af medarbejdere relateret til Folketingets aftale om 
minimumsnormering og coronarelaterede opgaver.  

Udvikling i personaleomsætning i sammenligning 
Personaleomsætningen på både til- og afgange har været højere i Hvidovre Kommune end i både 
vestegnskommunerne og i hele landet siden 2018. I 2020 er omsætningen på tilgange 2 
procentpoint højere i Hvidovre Kommune end i gennemsnittet af vestegnskommunerne.  

Tabel 4. Udvikling i personaleomsætning i sammenligning i procent. 

Benchmark - 
Afgang/tilgang 

2016  2017  2018  2019  2020  

  Af-
gang 

Til-
gang 

Af-
gang 

Til-
gang 

Af-
gang 

Til-
gang 

Af-
gang 

Til-
gang 

Af-
gang 

Til-
gang 

Hvidovre 14,4 15,5 14,5 14,5 16,4 15,2 16,7 18,2 16,7 19,5 
Hele Landet 13,7 12,9 12,5 13,3 12,3 13,0 12,7 11,9 12,7 13,8 
Vestegnskom-
muner 

15,9 15,7 14,8 16,4 15,5 15,3 15,2 16,6 15,8 17,5 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
 

En af årsagerne til hvorfor personaleomsætningen er højere i Hvidovre og i vestegnskommunerne 
end gennemsnittet for hele landet er, at Storkøbenhavn er kendetegnet ved at have et tætbefolket 
arbejdskraftopland og høj mobilitet. Jobskifte kan gennemføres uden de store transportmæssige 
eller boligmæssige konsekvenser.  

Oversigt over til- og afgange fagområder  
For at undersøge Hvidovre Kommune forholdsmæssigt højere personaleomsætning end 
vestegnskommunerne rettes fokus på til- og afgange inden for fagområderne.  

Tabel 5. Til- og afgange fordelt på fagområder. 

Fagområder Antal 
person
er 2019 

Afgang Heraf 
intern 
afgang 

Tilgang Heraf 
intern 
tilgang 

Antal 
person
er 2020 

Netto-
stigning 
(antal) 

Total 3.714 16,7% 0,6% 19,5% 1,5% 3.817 103 
Administration og it 333 12,6% 1,8% 10,5% 1,2% 326 -7 
Akademikere, journalister, m.fl. 222 14,4% 0,9% 24,8% 1,4% 245 23 
Chefer 14 14,3% 0,0% 28,6% 14,3% 16 2 
Dagplejere 37 8,1% 0,0% 5,4% 0,0% 36 -1 
Ledere, Administration og IT 12 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 13 1 
Ledere, Rengøring og drift 10 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 -1 
Ledere, Undervisningsområdet 34 20,6% 0,0% 26,5% 8,8% 36 2 
Ledere, Sundhed og Ældre 40 7,5% 0,0% 15,0% 10,0% 43 3 
Pædagogisk uddannede ledere 41 12,2% 0,0% 14,6% 7,3% 42 1 
Lærere m.fl., musikskolelærere 627 15,0% 0,8% 17,5% 2,1% 643 16 
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Fagområder Antal 
person
er 2019 

Afgang Heraf 
intern 
afgang 

Tilgang Heraf 
intern 
tilgang 

Antal 
person
er 2020 

Netto-
stigning 
(antal) 

Pædagogisk personale på dag- og 
døgnområdet 

626 16,1% 1,4% 19,0% 1,6% 644 18 

Pædagogmedhj. og pædagogiske 
assistenter 

271 28,4% 5,2% 32,8% 5,5% 283 12 

Rengøringspersonale m.v. 255 11,0% 0,4% 15,3% 2,4% 266 11 
Social- og sundhedspersonale 588 26,4% 2,0% 28,6% 3,9% 601 13 
Socialrådgivere og -formidlere 125 18,4% 0,0% 21,6% 1,6% 129 4 
Syge- og sundhedspersonale 224 20,5% 1,3% 19,2% 0,0% 221 -3 
Teknisk personale 248 13,3% 1,6% 16,1% 0,4% 255 7 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
 

Tabellen viser, at den største omsætning sker blandt frontpersonale særligt indenfor 
pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Her ses en personaletilgang på 32,8 % - dvs. 
hver tredje medarbejder har været ansat under et år. Gruppen af pædagogmedhjælpere er 
kendetegnet ved, at mange unge tager midlertidig beskæftigelse i ferier eller sabbatår. Derfor 
ligger personaleomsætningen naturligt høj i denne gruppe. Lignende høj personaleomsætning ses 
hos social- og sundhedspersonale med en personaletilgang på 28,6 %. Også her har næsten hver 
tredje medarbejder været ansat under et år.  

Fratrædelser 
I 2020 fratrådte 940 personer deres stilling i Hvidovre Kommune og heraf 127 uansøgt. I 2019 var 
det 881 personer der fratrådte deres stilling og heraf var 124 uansøgt.  

Figur 11. Fratrædelsesårsager. 

 
Hvidovre Kommunes lønsystem 

De frivillige fratrædelser fordeler sig i overvejende grad i opsigelser efter eget ønske som udgør 47 
% og tidsbegrænset ansættelse med 35 %.   
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Fratrædelser indenfor det første år 
Af de medarbejdere i Hvidovre Kommune, der fratrådte deres stilling i 2020 har 345 medarbejdere, 
hvilket svarer til 47 %, været ansat i et år eller derunder. Til sammenligning er det 25 % på tværs af 
alle brancher5. Disse markante tal understøtter KLs vurdering af andelen af medarbejdere, der er 
nyansat og fratræder eller skifter job indenfor kommunerne er stigende. 

Fratrædelser indenfor de første 3 måneder 
Når fokus rettes mod prøvetiden, tages udgangspunkt i fastansat personale undtaget 
tidsbegrænsede ansættelser. 90 medarbejdere fratrådte deres stillingen indenfor de første tre 
måneder af deres ansættelse og heraf 70 efter eget ønske. Hermed er 9,8 % af alle fratrædelser i 
2020 indenfor de første tre måneder.  

Figur 12. Fordeling af fratrædelser indenfor prøveperioden. 

 
Hvidovre Kommunes lønsystem 

 
Årsager til høj personaleomsætning 
Enhver organisation har en vis naturlig personaleomsætning, der fornyer organisationen. I 
hovedstadsområdet er den naturligt højere end i landområderne. Der kan være mange årsager til 
en høj personaleomsætning. Nedenfor gennemgås de forhold, som Center for Økonomi og 
Personale skønner både at være centrale og at ligge inden for Hvidovre Kommunes handlerum.  

Starten af en ansættelse 
Hvidovre Kommune har en høj personaleomsætning både de første tre måneder og det første år af 
nye medarbejderes ansættelse.  

Almindeligvis starter en ny medarbejder sin første arbejdsdag med forventningsglæde og 
engagement. Mangel på forventningsafstemning leder og medarbejder imellem, både til 
jobsamtalen men også løbende i de første måneder af ansættelsen, kan føre til misforståelser, 
utryghed og i sidste ende mistrivsel. Ofte bliver nye medarbejdere usikre på, hvilke krav og 
forventninger der er til deres arbejdsindsats og på arbejdspladsens kultur. Hvis medarbejderen 

                                                
5 Christian Harpelund, Onboarding, 2019 
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ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte fra arbejdspladsen, kan mistrivsel føre til sygdom og 
fratrædelse. 
Nye medarbejdere har ikke den samme høje produktivitet i starten af deres ansættelse, og de har 
ofte brug for særlig hjælp og støtte fra deres kolleger. Dermed kan kollegaer heller ikke opretholde 
den samme høje produktivitet under den nye medarbejders indkøringsfase. Derfor kan det være 
vanskeligt at skabe en stabil og kontinuerlig hverdag på arbejdspladsen, når 
personaleomsætningen er høj. Det kan føre til en negativ spiral, hvor arbejdsmiljøet kan føre til 
yderligere opsigelser eller sygdom, hvilket igen lægger yderligere pres på de tilbageværende 
medarbejdere eller giver en øget udgift til vikarer. 

Ledelsesforhold, samarbejde og arbejdsmiljø 
Center for Økonomi og Personale har påbegyndt et arbejde med at afdække konkrete årsager til 
høj personaleomsætning. Hver måned udsender Center for Økonomi og Personale via e-boks et 
spørgeskema til alle de medarbejdere, som er fratrådt Hvidovre Kommune efter eget ønske. 
Spørgeskemaet afdækker forhold vedrørende medarbejderens fratrædelse. 47% af alle der har 
modtaget spørgeskemaet, dvs. 210 medarbejdere, har gennemført besvarelsen i 2020. De faktorer 
som medarbejderen har besvaret som mest indflydelsesrige for deres fratræden er 
ledelsesforholdene (69 %) og samarbejdet (67 %). Samtidig er der 63 % af respondenterne, der 
mener, at det psykiske arbejdsmiljø er dårligt eller mindre godt.  

Derudover har Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering været initiativtager til et landsdækkende 
projekt (2019 - 2021) vedrørende afdækning af hverdagen i hjemmeplejen med henblik på at 
nedbringe sygefravær og øge trivsel. I den forbindelse har Center for Økonomi og Personale 
afholdt fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere fra hjemmeplejen. Også her bliver det 
tydeligt, at udfordringerne under overskrifterne ledelsesforhold, samarbejde og arbejdsmiljø er 
mangfoldige og præget af både komplekse og meget konkrete problemstillinger.  

Konklusion - tre fokusområder 
Hvidovre Kommune er, ligesom resten af Danmark, udfordret demografisk ved en voksende 
ældrebefolkning og store medarbejdergrupper, der er på vej på pension. Ifølge 
befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik vil antallet af borgere 80+ år i Region 
Hovedstaden i perioden 2020 til 2030 stige fra indeks 100 til indeks 157. Dette svarer til 43.000 
flere borgere i denne aldersgruppe. Dette er en demografisk udvikling som vil presse alle 
kommuner i region Hovedstaden. Hvidovre Kommunes egne befolkningsfremskrivninger viser 
ligeledes at borgere over 80 år frem mod 2025 stiger fra indeks 100 til indeks 114. Dette svarer til 
at der forventes 336 borgere over 80 år, hvilket fordrer flere medarbejdere indenfor sosu-området. 

Den demografiske udvikling vil også have konsekvenser for andre aldersgrupper. Aktuelt har 
Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole sat særligt fokus på 
Region Hovedstadens udfordring vedrørende mangel indenfor de store velfærdsområder dvs. 
lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgiver. Disse faggrupper ses som rygraden i vores 
velfærdssamfund. 

En separat problemstilling som Hvidovre Kommune deler med andre kommuner, er tiltrækning af 
kvalificerede elever på velfærdsområdet samt fastholdelse af disse – dels under uddannelse men 
også den svære brobygning fra elevplads til ordinær ansættelse i Hvidovre Kommune. KKR-
hovedstaden har fokus på dette, og påtænker at nedsætte en fælles taskforce. For at forberede 
dette udarbejder alle kommuner i regionen herudover Hvidovre Kommune i efteråret 2021 en 
uddannelsesstrategi som bl.a har skal sikre at uddannede elever kommer sikkert fra endt 
uddannelse til første ordinære ansættelse.  
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Tre fokusområder 
Temaanalysen har peget på tre fokusområder, som kan understøtte Hvidovre Kommune. Det er 
alle fokusområder, som kan bidrage til at øge arbejdskraften – tre potentialer.  

Et potentiale til at øge arbejdskraften er den store andel deltidsansatte. I Hvidovre Kommune er 
der 36,7 % deltidsansatte og de er især at finde indenfor rengøring, ældrepleje og børneområdet – 
alle fag der er domineret af kvinder. Barriererne for at medarbejderne arbejder fuldtid kan være et 
ønske om på den måde bedre at kunne balancere arbejdsliv og privatliv. Deltid kan også være en 
løsningsmodel for medarbejdere med fysisk (og psykisk) nedslidende arbejdsmiljø. Endelig kan der 
indenfor faggrupper være kultur og tradition for at slå deltidsstillinger op, og at det gør det 
nemmere at få vagtplanerne til at gå op, når medarbejderne er på deltid.  

Et andet potentiale til at øge arbejdskraft i kommunen er fastholdelse af medarbejdere. 
Gennemsnitsalderen i Hvidovre Kommune har over en 5-årig periode været stigende. Det er 
bemærkelsesværdigt at der er forholdsmæssigt mange lærere mellem 40 og 44 år. Antagelsen er 
at mange erfarne lærere midt i livet ønsker et karriereskift og kan med deres uddannelsesmæssige 
baggrund skifte job eller ligefrem branche. Center for Økonomi og Personale peger på, at 
karrieresamtaler for denne medarbejdergrupper kan bidrage til fastholdelse. 
Aldersfordelingen blandt social- og sundhedspersonale viser at 28 % er over 55 år og i de næste 
år må der forventes en stor afgang blandt seniorerne i denne personalegruppe. Sammenholdes 
dette med den voksende ældrebefolkning, bliver det tydeligt at både fastholdelse og rekruttering 
bliver afgørende for at bevare velfærdsydelser af høj kvalitet. Deltidsansættelser kan være en 
metode til at fastholde seniorer. 

Det tredje potentiale er en mere balanceret personaleomsætning. Hvidovre Kommune har en 
højere personaleomsætning end både vestegnskommunerne og hele landet – og den er stigende. 
Personaleomsætningen er særlig høj i starten af medarbejdernes ansættelse. 47 % dvs. næsten 
halvdelen af alle der fratrådte i 2020 har været ansat under et år og næsten hver tiende 
fratrædelse er indenfor de første tre måneder af ansættelsen. Center for Økonomi og Personale 
har netop igangsat arbejdet med at systematisere og professionalisere onboarding i kommunen, 
da undersøgelser viser, at en god onboarding øger de nye medarbejderes trivsel og minimerer 
fratrædelser tidligt i ansættelsesperioden.  
Derudover ser Center for Økonomi og Personale ind i en opgave med en generel 
professionalisering af ansættelsesprocedurer for alle medarbejdergrupper. 
Social- og sundhedspersonale har med 28,6 % en særlig høj omsætning, hvilket betyder at næsten 
hver tredje medarbejder i denne gruppe har været ansat under et år.  
Fratrædelsesskemaer og fokusgruppeinterviews har vist, at årsagerne til medarbejderes fratræden 
efter eget ønske primært er ledelsesforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. En systematisering i 
afholdelse af fratrædelsessamtaler skal bidrage yderligere til at opsamle viden om, hvorfor 
medarbejdere fratræder. 
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