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Forord 

Alle ansatte på Idrætsanlæggene i Gladsaxe har anerkendelse, 
ansvarsbevidsthed, udvikling og dialog som de grundlæggende værdier for 
vores arbejde. Disse værdier er udformet på et fælles personaleseminar. 

På grundlag af de værdier, har vi en vision om at skabe idræt for alle. Denne 
vision giver ved hjælp af nogle udvalgte strategier og målsætninger en 
fælles retning for anlæggenes udvikling. Den vigtigste ressource i arbejdet 
med de valgte strategier og målsætninger, er medarbejderne på 
idrætsanlæggene. 

For at skabe et fælles incitament for alle, således at vi hver især bruger 
vores personlige kompetencer bedst muligt, har vi i fællesskab opsat en 
række kompetencer, som vi finder værende de vigtigste. 
For at fremme disse kompetencer, 
er de lagt til grund for en vurdering 
hos den enkelte medarbejder – 
dels for at skabe en bevidsthed hos 
hver enkelt medarbejder og dels 
for at kunne aflæse dette direkte, 
på den løn hver enkelt 
medarbejder får. 
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Hvad er Personlig Løn? 

Personlig Løn er et supplement, til de allerede kendte lønbegreber og 
medarbejdernes allerede kendte og individuelt forhandlede 
månedslønninger. (Sammensat af Grundløn og eventuelt Kvalifikationsløn, 
Funktionsløn og Resultatløn). 

Ud fra en række fælles besluttede kompetencer, laves årligt en vurdering af 
hver enkelt medarbejder. Vurderingen laves af nærmeste leder – efter 
samtale med den enkelte medarbejder – hvor medarbejderen vurderes på 
en 10 trins skala, i forhold til de konkrete kompetenceområder. 

Vurdering suppleres med virkelighedseksempler, samt eksempler på, 
hvordan den enkelte medarbejder kan flytte sig nærmere top-idealet, 
således at hver enkelt medarbejder er bevidst om baggrunden for 
vurdering, samt hvad der skal til, for at score flere point indenfor 
kompetenceområdet. 

Den årlige samtale, der med fordel kan kombineres med den obligatoriske 
årlige MUS samtale, suppleres af tre minisamtaler henover året, typisk 
kvartalvise, hvor der mellem leder og medarbejder drøftes, hvordan 
udviklingen går og hvad der skal til, for at rykke sig i forhold til den sidste 
vurdering. 

Alle medarbejdere bevarer deres eksisterende løn – med samme mulighed 
for lønforhandling som hidtil, via de faglige organisationer. Personlig Løn er 
således et supplement, finansieret af lokale midler, med det formål, at 
understøtte ønsket om at flytte alle medarbejdere i retning af ”idealet” 
(topscore). 

Personlig Løn udmøntes praktisk som et midlertidigt (årligt) Funktionstillæg, 
pr. 01.04. 
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Hvem er omfattet? 

Alle fastansatte medarbejdere på Idrætsanlæggene i Gladsaxe, med fast 
ugentlig arbejdstid på minimum 25 timer om ugen, herunder også 
seniorjobbere (udbetales som resultatløn) og eventuelle elever/lærlinge.  
Ansatte ledere/chefer er ikke omfattet.  

MED udvalget for Idrætsanlæggene samt repræsentanter for 
fagforeningerne: FOA, Dansk Metal, Dansk El-forbund, HK, DM, HI og DJØF 
har været involveret og tiltrådt konceptet. 

Opstart pr. 01.01.2015, med første vurdering og honorering pr. 01.04.2015. 
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Vision for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune  

Idræt for alle. 

Vi vil inspirere og tiltrække flest mulig borgere til idræt og bevægelse og 
give vores brugere den bedste oplevelse.  
 

Mission 

At stille idrætsfaciliteter til rådighed for idrætsforeninger og borgere i 
Gladsaxe Kommune. 
 

Strategi 

Vi vil optimere og forbedre vores eksisterende idrætsfaciliteter med fokus 
på modernisering og nyinvesteringer og en effektiv og hensigtsmæssig drift. 

Idrætsanlæggenes mangfoldighed af aktiviteter skal udbygges, så vi 
afspejler aktivitets-mønsteret i det nutidige samfund og henvender os til en 
bred brugerkreds. 

Udviklingen af nye idrætsfaciliteter og rekreative områder skal koordineres 
på tværs af anlæggene og under hensyn til kommunens øvrige faciliteter og 
samarbejdsparter uden for Gladsaxe Kommune. 

Adgangen til faciliteterne skal være nem og fleksibel med henblik på at 
skabe en bedre tilgængelighed og en højere udnyttelsesgrad. 

Brugerne skal møde kompetente og serviceorienterede medarbejdere på 
alle vores idrætsanlæg Vi skal arbejde på et solidt økonomisk grundlag der 
giver mulighed for at udvikle og forbedre faciliteterne. 
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Målsætninger  

Vi vil styrke tilgængeligheden og øge brugen af faciliteterne til højst mulig 
udnyttelses grad. 

Vi vil skabe engagement og medansvar blandt brugerne ved aktivt at 
involvere dem i udviklingen af faciliteterne. 

Vi vil et udviklende samarbejde med foreningerne med henblik på at styrke 
nye og eksisterende aktiviteter. 

Sikre at eventuel restkapacitet udlejes og således generer et 
indtægtsgrundlag.  

For at skabe en fremtidssikker og optimal udnyttelse vurderes der i alle 
forandringsprojekter, at de nødvendige kompetencer og teknologier er til 
stede.  

 
Internt fokus 

Hellere udvikle og uddanne medarbejdere og de forsvinder, end at 
medarbejderne ikke udvikler sig og bliver. 

Vi vil skabe Danmarks bedste arbejdsplads. 

Vi vil fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere inden for området.  

Vi møder foreninger og øvrige brugere i øjenhøjde med en konstruktiv og 
serviceorienteret tilgang.  

Vi vil favne bredere så fleksibiliteten på tværs af anlæggene øges. 

Vi løser selv alle tværgående opgaver – og bruger kun ekstern 
arbejdskraft, hvor det er nødvendigt. 
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De udvalgte kompetencer 

De kompetencer og personlige kvalifikationer, som er udvalgt til at blive 
vurderet for hver enkelt medarbejder, og derved ligge til grund for tildeling 
af Personlig Løn, er følgende: 

Dynamisk og beslutsom 

Tage beslutninger – selv og i samråd med andre, når dette er 
rigtigt. 
Være energisk. 
Initiativrig. 

Ansvarlig  

 Udvise ansvarlighed i det daglige arbejde. 
 Få de rigtige ting gjort. 
 Mødetider og arbejdstid. 
 Sørge for god kvalitet. 

Positiv og forandringsparat 

 Udstråle gå-på-mod og engagement. 
 Imødekommende overfor nye ideer. 
 Have fokus på muligheder. 
 Imødekommende, positiv og smilende. 

Fleksibel 

Tilpasse sig forskellige omstændigheder. 
Kunne løse pludseligt opståede situationer. 

Langtidsfrisk 

Mødestabil 
Max. 5 sygedage på de sidste 2 år. 

 



  

8 

 

Helhedssyn 

Kunne se ud over sit eget område. 
Have forståelse for prioriteringer. 
Hjælpsom og gode samarbejdsevner. 

Effektiv 

 Gøre tingene rigtige og hurtigt. 
 Være i gang med det, man bør være i gang med. 

Loyal 

Være loyal og en god kollega 
Være loyal over for ledelse i omtale og handling.  
Være loyal over for arbejdspladsen i omtale og handling. 
Udvise socialt engagement i forhold til arbejdspladsen og 
kollegaer.  

Selvstændig 

 Tage ansvar for ting man opdager, der bør gøres noget ved. 
 Være effektiv, uden at skulle motiveres eller kontrolleres. 

Udstråling 

Attitude som virker positiv på brugere, kunder og andre 
medarbejder. 
Påklædning og øvrig fremtoning.  
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Beregning af score for Personlig Løn 

Hver medarbejder bliver af sin nærmeste leder, vurderet på en skala fra 
1-10, hvor 5 er forventningen til en standard medarbejder på 
Idrætsanlæggene i Gladsaxe. 

Medarbejderen skal derfor score mere end 5 – individuelt eller i gennemsnit 
– for at opnå udbetaling af Personlig Løn. 

Ved topscore (10) på samtlige kompetenceområder, udmønter dette en 
Personlig Løn på kr. 12.000,- årligt (kr. 1.000,- pr. måned). Beløbet er i 
nutidskroner og tillægges pension. 

Eksempel på beregning  

Medarbejder Y vurderes som følge: 

Dynamisk og beslutsom  8 
Ansvarlig   9 
Effektiv    8 
Positiv og forandringsparat 7 
Fleksibel    4 
Helhedssyn   2 
Langtidsfrisk   10 
Loyal    10 
Selvstændig   8 
Udstråling    8 
Totalscorer    74  
 
Gennemsnit   7,4  
Beregning:  (7,4-5) x2  48% ideal  
Personlig Løn  12.000/48% 5.760 kr. årligt / 480,- pr. mdr.+pension. 
(Der scores point fra 6-10 med 20% pr. point) 
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Hvordan vurderes score? 

10 – For en fantastisk præstation (ideal medarbejderen) 

9 – For en suveræn præstation over forventet 

8 – For en rigtig god præstation over forventet 

7 – For en god præstation, der ligger over hvad der kan forventes 

6 – For præstation over det forventede, men med fortsat plads til udvikling 

5 – For den forventelige præstation 

4 – For præstation, med plads til små justeringer 

3 – For præstation, der ligger under forventet med plads til forbedringer 

2 – For præstation, med plads til væsentlige forbedringer 

1 – For en ringe præstation eller præstation med plads til store forbedringer 
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