
Chefteamindstilling: Mangfoldighed Forfra 

Den 14. december 2017, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 

Mangfoldighed Forfra er overskriften på en indsats på tværs af magistratsafdelingerne, der har 
til formål at ansætte flere medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund i Aarhus Kommune.  

Byrådet har besluttet, at andelen af medarbejdere med anden etnisk herkomst skal svare til 
andelene i den erhvervsaktive alder i Aarhus. Men kun Sundhed og Omsorg lever op til dette 
mål. Derfor har direktørgruppen den 17. maj 2017 godkendt et oplæg fra HR- og personalesty-
regruppen, som skal sikre målopfyldelse i alle afdelinger. 

Der er både brug for fælles initiativer og magistratsafdelingernes egne initiativer for at nå det 
fælles mål. De enkelte magistratsafdelinger sætter egne milepæle og definerer indsatser for 
deres vej til det fælles mål. Og der sættes fælles milepæle og defineres fælles indsatser. 
Denne indstilling indeholder forslag til MSO’s indsatser. 

Beslutninger: 

Det indstilles, at chefteamet godkender, at MSO’s indsatser tager udgangspunkt i fem indsats-
områder:    

• Øget arbejdstid til sosu-medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi vil kunne 
højne vores andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk ved at få de 
eksisterende medarbejdere til at arbejde flere timer. 
 

• Geografisk spredning af medarbejdere i målgruppen. Vi skal højne andelen af medar-
bejdere i målgruppen i de geografiske områder i Aarhus, som i dag har relativt få. 
 

• Efteruddannelses- og karrieremuligheder for allerede ansatte. En stor andel af MSO’s 
medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund er ansat som sosu-hjælpere. Vi vil gerne 
arbejde med deres muligheder for at efteruddannede sig til sosu-assistent. 
 

• Avancement til lederjobs. Ift. dette mål i Personaleredegørelsen mangler MSO at have 
en repræsentativ andel ledere, som svarer til andelen af medarbejdere med etnisk minori-
tetsbaggrund. Vi har dog rollemodeller, som vil kunne være foregangskvinder i en indsats. 
 

• Øget andel sundhedsfaglige professionsbachelorer: Der er meget få sygeplejersker, 
ergo- og fysioterapeuter ansat i MSO i målgruppen. På VIA er andelen af studerende 
også meget lav (2-3%). Denne indsats vil være mere langvarig med forventede resultater 
om 5-7 år. Et samarbejde med VIA herom vil være første step. 

 

Effekt og målopfølgning: 

Direktørgruppen modtog Mangfoldighed Forfra meget positivt og havde også forslag til yderli-
gere initiativer på området. Det blev vurderet, at det kan tage 5-7 år, før vi ser effekterne af 
kompetenceudviklingsdelen, hvorfor der sideløbende skal arbejdes med flere afprøvende min-
dre projekter, så vi også ser effekter på den korte bane.  

MSO HR v/. Vibeke Sjøgreen er projektchef med ansvar for opgaven med at drive processen 
fremad og indhente input på tværs af afdelinger. I forhold til MSOs indsatser, vil der kunne ind-
hentes data via lønsystemet, så vi kan følge udviklingen i forhold til spredning, stillingskatego-
rier og avancement. 

Implementering: 

Vibeke Sjøgreen har været på en rundtur til alle magistratsafdelinger, som har arbejdet med 
visioner, udfordringer og idéer. Der arbejdes fortsat med virkelighedsudforskning og inspiration 
udefra. Næste step i implementeringen er at definere de enkelte afdelingers ”lokale” indsatser. 

Dernæst følger prioritering og formulering af fælles indsatser i Aarhus Kommune samt målop-
sætning.  

I forhold til vores indsatsområder i MSO, vil vi inddrage og bygge videre på erfaringer fra Pro-
jekt MultiCult. 

 

Kommunikation: 

Gevinsten ved den mangfoldige arbejdsplads skal dokumenteres og synliggøres. Vi vil fokusere på 
de gode fortællinger.  

Vi skal fejre succeserne, og have mulighed for at vide om det har en effekt, det vi gør – derfor skal 
der laves differentieret måltal på fagområder og rekrutteringsmåltal. Et naturligt sted for afrapporte-
ring på indsatsen sker f.eks. i forbindelse med de årlige Personaleredegørelser til byrådet. 

 

Denne indstilling er (Sæt X): 

Åben indstilling   X Lukket indstilling  
 

 
Ansvarlig/Navn: Vibeke Sjøgreen, HR-chef. Strategi & Udvikling 

Der er ingen udgifter forbundet med denne indstilling. 
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Referat: 

Chefteamet godkendte, at MSO’s indsatser tager udgangspunkt i fem indsatsområder:    

• Øget arbejdstid til sosu-medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi vil kunne højne vores andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund 

end dansk ved at få de eksisterende medarbejdere til at arbejde flere timer. 

 

• Geografisk spredning af medarbejdere i målgruppen. Vi skal højne andelen af medarbejdere i målgruppen i de geografiske områder i Aarhus, som i 

dag har relativt få. 

 

• Efteruddannelses- og karrieremuligheder for allerede ansatte. En stor andel af MSO’s medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund er ansat som 

sosu-hjælpere. Vi vil gerne arbejde med deres muligheder for at efteruddannede sig til sosu-assistent. 

 

• Avancement til lederjobs. Ift. dette mål i Personaleredegørelsen mangler MSO at have en repræsentativ andel ledere, som svarer til andelen af medar-

bejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har dog rollemodeller, som vil kunne være foregangskvinder i en indsats. 

 

• Øget andel sundhedsfaglige professionsbachelorer: Der er meget få sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter ansat i MSO i målgruppen. På VIA er 

andelen af studerende også meget lav (2-3%). Denne indsats vil være mere langvarig med forventede resultater om 5-7 år. Et samarbejde med VIA 

herom vil være første step. 

 

Vi skal øge antallet af ufaglærte med ikke vestlig baggrund med henblik på senere uddannelse til hjælper/assistent. Vi skal sætte fokus på merit til assistenter mhp. professi-

onsbacheloruddannelse/sygeplejerske 

OBS på, at alle medarbejdere skal kunne tale dansk, og at vi har tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer, så borgerne kan få den nødvendige hjælp. 


