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Indledning

UCN’s personalepolitik indrammer arbejdslivet i UCN og 
skal gøre en forskel i bestræbelserne på at udvikle UCN 
til at være en attraktiv og professionel arbejdsplads med 
fokus på balancen mellem hensynet til den enkelte og hen-
synet til institutionen.  

EN TODELT PERSONALEPOLITIK 
– VÆRDIER OG RETNINGSLINJER
Personalepolitikken består af to dele; en værdibaseret per-
sonalepolitik og en række personalepolitiske retningslinjer.

Den værdibaserede personalepolitik og de personalepoliti-
ske retningslinjer skal i fællesskab gøre en forskel i måden, 
hvorpå vi sammen løser de udfordringer, som kan opstå, 
når kendte rammer og arbejdsvilkår forandres. Samtidig 
skal personalepolitikken også være et redskab, der giver 
medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmil-
jørepræsentanter et grundlag for håndtering af dagligda-
gens udfordringer. Personalepolitikken skal således både 
understøtte det foranderlige og det stabile. 

Personalepolitikken er i sin helhed en ramme, som efterføl-
gende udfyldes og bliver levende i de enkelte områder, ud-
dannelser og afdelinger i dialog mellem ledere, tillidsrepræ-
sentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere.

Samlet set vil personalepolitikken være et dynamisk 
redskab. Værdierne vil kunne genfindes i de personalepo-
litiske retningslinjer, men der vil ikke nødvendigvis være 
en direkte relation mellem en værdi og en retningslinje. 
De personalepolitiske retningslinjer vil efter behov kunne 

ændres eller suppleres af nye - med øje for intentionerne i 
den værdibaserede del af personalepolitikken.

Denne udgivelse indeholder den værdibaserede del af 
personalepolitikken. De personalepolitiske retningslinjer 
udarbejdes successivt og efter behov.  

Den samlede personalepolitik vil være at finde digitalt på 
UCN’s intranet.  

DEN VÆRDIBASEREDE PERSONALEPOLITIK
Den værdibaserede personalepolitik formidler intentio-
nerne for, hvordan vi ønsker at omgås hinanden, og hvad 
vi kan forvente af hinanden, samtidig med at den formidler 
vores fælles holdning til UCN som en attraktiv arbejdsplads 
for alle ansatte. 

Den værdibaserede personalepolitik er formuleret med af-
sæt i de fælles hensigter, og tager afsæt i fem centrale vær-
dier1. Anvisninger på konkrete handlinger vil skulle findes 
i de personalepolitiske retningslinjer, som mere detaljeret 
udfolder hensigter på udvalgte områder, hvor ledere og 
medarbejdere definerer et behov for konkret retning. 

Den værdibaserede personalepolitik efterlader derfor et re-
lativt stort råderum og mulighed for fortolkning. Derfor må 
den nødvendigvis udvikles i dagligdagen i dialogen mellem 
ledere og medarbejdere i UCN og i de personalepolitiske 
retningslinjer. Først når den værdibaserede del af persona-
lepolitikken omsættes fra holdninger til handlinger, vil den 
vise sin værdi.

DE FEM VÆRDIER ER:
  Tillidsbaseret samarbejde 

 Bæredygtige løsninger 
 Trivsel  
 Kompetenceudvikling 
 Social ansvarlighed

Værdierne udfoldes i det følgende ikke blot med fokus på 
den fælles forståelse men også med konkrete forslag til fo-
kuspunkter i arbejdet med værdierne hver især. Værdierne 
definerer imidlertid ikke konkret ansvars- og rollefordeling, 
initiativpligt eller specifikke handlinger.  

Hver enkelt værdi er beskrevet og behandlet med udgangs-
punkt i opbygningen; Hvad vil vi, hvad betyder det, og hvad 
gør vi. I beskrivelsen af værdierne er der ikke taget stilling 
til, hvordan vi gør. Dette vil skulle udfoldes i de personalepo-
litiske retningslinjer og i en lokal fortolkning og udmøntning.

I formuleringerne af den værdibaserede personalepolitik 
er samarbejde og fælles ansvar stærkt betonet. Det bety-

der konkret, at formuleringerne i den værdibaserede del 
tager sit afsæt i et ”vi”. Dette ”vi” indikerer, at vi er fælles 
om at udfylde den ramme, som den værdibaserede perso-
nalepolitik præsenterer. Alle ledere, tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere har således 
et ansvar for, at vi i fællesskab efterlever intentionerne med 
værdierne.  

På vegne af Hovedsamarbejdsudvalget i UCN

1 Udover de fem personalepolitiske værdier orienterer man sig desuden i UCN mod nogle grundlæggende handlemønstre, som er indbygget i UCN’s strategi 2015. For at understøtte 
realiseringen af udvalgte fokusområder og indsatser for UCN strategi 2015 er der indbygget fire underliggende handlemønstre, som indgår som et integreret element i strategien. 
De fire handlemønstre er mod, handlekraft, synlighed og sammenhæng.

Lene Augusta Jørgensen  
Formand for HSU

Kim Breum-Christensen 
Næstformand for HSU
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HVAD VIL VI?

HVAD BETYDER DET?
Det betyder, at vi gennem en ligeværdig og anerkendende 
dialog med hinanden som kolleger og som leder og med-
arbejder tager ansvar for at fremme det gode samarbejde, 
hvor konstruktiv kritik er tilladt og velkommen. Vi anerken-
der hinandens roller samt værdien af og legitimiteten i de 
forskellige roller som medarbejder, leder, tillidsrepræsen-
tant og arbejdsmiljørepræsentant. 

HVAD GØR VI?
 > Vi sikrer, at de relevante roller og deres ansvar er klart 
og tydeligt beskrevet i UCN’s personalepolitiske ret-
ningslinjer.

 > Vi tydeliggør og skaber fælles forståelse af, hvor vi skal 
hen, for at skabe rammerne om et dialogbaseret samar-
bejde om vejen dertil.

 > Vi involverer de rette personer og/eller samarbejdsor-
ganer på rette tid i beslutningsprocesser og beskriver 
muligheder og rammer for involvering tydeligt. 

 > Vi udviser og forventer at blive mødt med respekt.
 > Vi understøtter ledere, medarbejdere, tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter til aktivt at indgå og agere i 
samarbejdsrelationer og forandringsprocesser.

 > Vi styrker vores samarbejdsorganisation til at kunne 
indgå i og understøtte beslutningsprocesser.

 > Vi sikrer et højt informationsniveau og stor åbenhed, 
hvor alle har adgang til de rette informationer og for-
pligter hinanden på at give og søge relevant information.

Tillidsbaseret samarbejde
HVAD VIL VI?

HVAD BETYDER DET?
Det betyder, at vi anerkender, at forandringer er et grund-
vilkår for at være ansat i UCN - med stor betydning for 
arbejdslivet i institutionen og den enkelte ansatte. Vi vil 
gennemføre forandringer med fokus på forandringens 
betydning for dem, den påvirker. Vi vil kommunikere ærligt 
om betydningen af forandringen og ikke kun forandringen 
i sig selv. Vi anerkender lederens ansvar for at skabe de 
nødvendige strukturer for gennemførelse af forandringer 
og medarbejderens ansvar for at indgå aktivt og konstruk-
tivt i forandringen.

HVAD GØR VI?
 > Vi etablerer overblik og forholder os til den samlede 
mængde af større institutionelle udviklings- og foran-
dringsprojekter, så vi ved, hvor belastningen er størst.

 > Vi forholder os aktivt til, hvornår og hvordan det vil 
være værdifuldt og essentielt at involvere samarbejds-
organisationen, arbejdsmiljøorganisationen, ledere og 
tillidsrepræsentanter i tilrettelæggelsen af involverende 
udviklings- og forandringsprocesser.

 > Vi sikrer en tydelig kommunikation om forandringer, 
der tager afsæt i, hvorfra de udspringer, og hvad de er 
svaret på.

 > Vi udvikler og forandrer med øje for betydningen for 
trivsel og arbejdsglæde.

 > Vi anerkender og udfordrer lokale kulturer, som en del 
af en succesfuld implementering af nye udviklings- og 
forandringsinitiativer.

 > Vi evaluerer forandringsprocesser for at opnå institutio-
nel læring, der løbende gør os bedre til at udvikle UCN 
med henblik på at opnå bæredygtige løsninger.

Bæredygtige løsninger

>
Vi ønsker stærke 
samarbejdsrelationer, der er 
præget af tillid til hinanden.  

>
Vi ønsker at udvikle UCN med 
afsæt i forandringer, der fører til 
bæredygtige løsninger.
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HVAD VIL VI? 

HVAD BETYDER DET?
Det betyder, at vi tager afsæt i, at trivsel og et godt arbejds-
miljø er en forudsætning for kvaliteten i opgaveløsningen. 
Trivsel i UCN handler om balancen mellem ressourcerne 
hos den enkelte, kravene i arbejdet og det kollegiale og 
sociale fællesskab. Den enkeltes trivsel har betydning for 
og påvirker vores fælles arbejdsplads og omvendt. Derfor 
forventer vi, at alle bidrager til at skabe et godt arbejds-
miljø præget af motivation og arbejdsglæde. Trivsel kan kun 
eksistere, hvis alle gør en indsats. 

HVAD GØR VI?
 > Vi tager fælles ansvar for trivsel i UCN og efterlader 
ikke ansvaret hos den enkelte. 

 > Vi anerkender, at ansatte udfordres af noget forskelligt.
 > Vi tager højde for forskellige livsfaser og er åbne over 
for at skabe fleksible rammer for arbejdslivet og hjæl-
per med individuelle løsninger.

 > Vi udviser interesse for hinanden for at have føling med 
den enkeltes arbejdspres, arbejdsglæde og generelle 
trivsel.

 > Vi forpligter ledere og medarbejdere til dialog og for-
ventningsafstemning om arbejdsopgavers omfang og 
kompleksitet.

 > Vi forholder os aktivt og ansvarsfuldt som medarbej-
dere, kollegaer og ledere til den enkeltes oplevelse af 
ubalance mellem arbejdsliv og privatliv.

 > Vi understøtter muligheden for sundhed og en sund 
livsstil.

Trivsel

>
Vi ønsker et godt arbejdsmiljø 
i UCN, der er præget af fysisk, 
psykisk og social trivsel.
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HVAD VIL VI?

HVAD BETYDER DET?
Det betyder, at kompetenceudvikling skal medvirke til at 
sikre, at ansatte i UCN har de nødvendige forudsætninger 
for at kunne løse deres arbejdsopgaver. Vi understøtter den 
enkeltes ønske om udvikling og bidrager dermed til opfat-
telsen af UCN som en attraktiv arbejdsplads, der kontinuer-
ligt og på forkant udvikler sig i takt med de krav, vi møder 
og definerer. Vi ser også kompetenceudvikling som den 
læring, der hver dag sker i form af videndeling, sidemands-
oplæring, generel kollegial sparring, coaching, feedback 
samt nye arbejdsopgaver/-metoder og måder at organisere 
arbejdet på.

HVAD GØR VI?
 > Vi ser ansatte som den vigtigste ressource i UCN og sik-
rer derfor vilkår i forbindelse med kompetenceudvikling, 
der understøtter dette udgangspunkt.

 > Vi tilstræber en systematisk og målrettet kompetenceud-
vikling hos både medarbejdere og ledere sådan, at begge 
er klar til fremtidens og dermed UCN’s udfordringer.

 > Vi videndeler om nyttige arbejdsmetoder på tværs af 
institutionen for at opnå en højere kvalitet i opgavevare-
tagelsen til gavn for UCN. 

 > Vi har fokus på individuel og kollektiv kompetence-
udvikling samt rammerne, der understøtter læring i 
hverdagen.

 > Vi giver en god introduktion af nye ansatte til såvel UCN 
som den enkelte uddannelse eller afdeling.

 > Vi afklarer den enkeltes ønske til udvikling og afstem-
mer i forhold til institutionens behov.

 > Vi tager afsæt i den enkelte ansattes styrker og særlige 
potentiale og tilstræber, at talent kan udvikles og udfor-
dres til ansattes og UCN’s gensidige fordel.

 > Vi betragter intern mobilitet som en måde, hvorpå vi 
i UCN sætter fokus på karrieremuligheder, talent- og 
kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling 

>
Vi ønsker en arbejdsplads, 
der systematisk udvikler 
medarbejdere og ledere i samspil 

med UCN’s strategi til gavn for den 
enkelte og institutionen.

HVAD VIL VI?

HVAD BETYDER DET?
Det betyder, at vi ser en styrke i forskellighed, hvad enten 
den har sin baggrund i køn, alder, etnisk oprindelse, sek-
suel orientering, politisk anskuelse, handicap eller religiøst 
tilhørsforhold. Vi værner om at sikre alle ansatte lige vilkår 
og lige muligheder. Vi anerkender UCN’s særlige forplig-
telse til at ansætte og fastholde ansatte, der har svært ved 
at få ansættelse på ordinære vilkår eller bevare fodfæstet 
på arbejdsmarkedet.

HVAD GØR VI? 
 > Vi tager fælles ansvar for rummeligheden i UCN og er 
åbne for forskellighed.

 > Vi arbejder målrettet for at undgå enhver form for usag-
lig forskelsbehandling og arbejder aktivt for ligestilling 
og ligebehandling.

 > Vi forpligter os til løbende at udvise social ansvarlighed 
ved fastholdelse og/eller rekruttering ved at gøre brug 
af ordninger som fleksjobansættelse, aftale om job på 
særlige vilkår, virksomhedspraktik og ansættelse med 
løntilskud. 

 > Vi afdækker muligheden for nedsat arbejdstid, bevil-
ling af orlov og indgåelse af seniorordninger som del af 
vores sociale ansvarlighed.

 > Vi har positiv opmærksomhed på den enkeltes særlige 
ressourcer og at bringe disse i spil, så mangfoldigheden 
i gruppen af ansatte bidrager til en bred vifte af person-
lige og faglige kompetencer i UCN.

Social ansvarlighed 

>
Vi ønsker en socialt ansvarlig 
og rummelig arbejdsplads, der 
respekterer forskellighed og 

sikrer ligestilling.

8 9



UCN’s hovedsamarbejdsudvalg (HSU) tog i juni 2014 beslut-
ning om, at der skulle udvikles en ny værdibaseret persona-
lepolitik i UCN. 

Den værdibaserede personalepolitik er blevet til i en 
proces, som blev indledt den 23. februar 2015, hvor hele 
samarbejdsorganisationen var samlet for at udpege, hvilke 
primære udfordringer og situationer en ny personalepolitik 
skal hjælpe med at håndtere.  Dette førte til identifikationen 
af fem overordnede temaer, som i løbet af foråret 2015 blev 
kvalificeret og drøftet mere indgående af nogle bredt sam-
mensatte grupper. 

Den 4. juni 2015 var samarbejdsorganisationen samlet på 
ny og fik her sammen skabt et fælles billede af konturerne 
til den nye personalepolitik. 

På HSU’s seminar den 22. og 23. juni 2015 kvalificerede 
udvalget det fælles billede ud fra et oplæg til den værdi-
baserede del af personalepolitikken. HSU identificerede og 
drøftede herefter de fem centrale værdier, der er udfoldet i 
denne værdibaserede personalepolitik.

UCN’s værdibaserede personalepolitik er godkendt af HSU 
den 20. oktober 2015. 

Den værdibaserede personalepolitik evalueres i HSU inden 
udgangen af 2020.

Afsæt og proces 

Vi ønsker stærke 

samarbejdsrelationer,  

der er præget af tillid  

til hinanden. 

Tillidsbaseret 

samarbejde

Vi ønsker at udvikle UCN 
med afsæt i forandringer, 
der fører til bæredygtige løsninger.

Bæredygtige løsninger

Vi ønsker et godt 
arbejdsmiljø i UCN, der er 
præget af fysisk, psykisk 

og social trivsel.

Trivsel

Vi ønsker en arbejdsplads, der systematisk udvikler medarbejdere og ledere i samspil med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og institutionen.

Kompetenceudvikling

Vi ønsker en socialt ansvarlig og 

rummelig arbejdsplads, der respekterer 

forskellighed og ligestilling.

Social ansvarlighed

De fem værdier

>

>

>

>

>
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