
  

 
Høj motivation blandt medarbejderne  

i Hedensted Kommune 
94 % af medarbejderne føler sig motiverede og engagerede i 

deres arbejde, 87% er alt i alt tilfredse med deres arbejde og 

88% ønsker at være ansat om et år.  

Sammenlignet med andre kommuner, så er kommunen som helhed 

over gennemsnittet på langt de fleste af de spørgsmål, som det er mu-

ligt at sammenligne med.  

Skoleområder ligger eksempelvis højt, og det er særligt interessant, når 

man tager i betragtning, at området de seneste år har været igennem 

store forandringer i forbindelse med folkeskolereformen. Ole Vind, for-

mand for Udvalget for Læring glæder sig over den positive status; 

”Vi har en god dialog med skolerne, og en høj grad af lokal indflydelse. 

Det kan lyde som floskler, men jeg tror faktisk på, at der er noget om 

snakken. Det vil i hvert fald være mit bud på en af forklaringerne på 

den forholdsvis høje tilfredshed blandt medarbejderne på skoleområ-

det”  

Dialog og gode relationer er da også noget af det, som kommunen fort-

sat fokuserer på. Alle ledere arbejder aktuelt med det, man kalder ”re-

lationel kapacitet”, hvilket handler om yderligere at styrke de relationer 

og det samarbejde, der er mellem kommunens mange området. Alt 

sammen med det klare formål at give borgerne endnu bedre service. 

”At medarbejderne trives er vi naturligvis rigtig glade for. Både for 

medarbejdernes skyld men naturligvis også for borgernes. Engagerede, 

motiverede og tilfredse medarbejdere giver alt andet lige en bedre ser-

vice, og det er jo det, vi som kommune er sat i verden for”, fastslår 

Borgmester Kirsten Terkilsen.  

Der følges løbende op på i de respektive områder og teams: 

”Selvom det generelle billede er meget positivt, er der naturligvis for-

skelle og dermed steder, hvor der er brug for en særlig indsats.”, for-

tæller leder af HR & Analyse, Thomas Frank og fortsætter ”Og så hand-

ler det jo om, gennem dialog og åbenhed, at tale med hinanden om, 

hvordan vi kan blive bedre og lære af de gode eksempler.” 

Undersøgelsen har svarprocent på 90%, hvilket også er højt i den slags 

undersøgelser.  
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