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Mødedato: 24. maj 2017 

 

Mødested: Den gamle byrådssal, Skive 

 

Mødetidspunkt: 12:00 

 

Mødet hævet: 14:30 

 

 

Deltagere: Anna Mogensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Christian 

Bertelsen, Gitte Hansen, Hanne Bistrup Andersen, Heine 

Mortensen, Henrik Nielsen, Henrik Sørensen, Jørgen 

Christensen, Lars Harder, Leif Primdal, Lena Smed, Lene 

Skovsager, Lone Knudsen, Maja Birk Davidsen, Merete Møller, 

Per Mathiasen, Per Nors, Thomas Lindberg, Tina Grove, Ricki 

Laursen 

 

 

Fraværende:  
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Per Mathiasen bød velkommen til Tina Grove som er nyt medlem pr. 1. januar 2017. 

 

Ricki Laursen orienterede om at MED-aftalen er blevet revideret og nu foreligger til un-

derskrift af forhandlingsudvalgets medlemmer. Formidling af den nye aftale blev drøftet. 

Der sendes orientering ud til Lederforum og aftalen tages på i alle fælles-MED og lokal-

MED, hvor man forholder sig til den nye aftales betydning for eget område, herunder 

egen struktur. Desuden introduceres der til den nye aftale på temamødet i september. 

 

Ricki Laursen orienterede om at arbejdet med HR-beretning 2016 er påbegyndt i HR og at 

arbejdsgruppen under Hoved-MED indkaldes snarest. 

 

2. UDVIKLINGSDIALOG  

  

På workshoppen 3. april blev processen vedr. Udviklingsdialog evalueret blandt alle ledere 

og medarbejderrepræsentanter. Resultatet viste meget markant, at det er oplevelsen i 

hele organisationen, at Udviklingsdialog har givet mulighed for at alle kommer til orde og 

at der bliver drøftet emner som er væsentlige for arbejdspladsen og den enkelte medar-

bejder. Der er således en meget positiv evaluering af nogle af de helt centrale mål og 

opmærksomhedspunkter i Udviklingsdialogen. Der har været en oplevelse af, at der har 

været god introduktion til konceptet og god støtte i processen. Der er sket en læring i or-

ganisationen, så metoden kan bruges igen senere med et mindre ressourceforbrug. 

 

Af læringspunkter til næste gang der skal gennemføres Udviklingsdialog fremhæves, at 

materialet og introduktionen er blevet opfattet som rigeligt omfattende og omstændelig. 

HR arbejder med nye versioner af materialet, så denne erfaring bliver til gavn for de ar-

bejdspladser som senere ønsker at bruge metoden. 

 

Det forventes, at der gennemføres Udviklingsdialog samlet i hele kommunen igen i star-

ten af 2019. Dvs. at forberedelsesprocessen starter i HR i slutningen af 2018. 

 

HR følger processen videre frem, så der sikres fokus på at alle arbejdspladser får gen-

nemført Udviklingsdialog, får den nødvendige hjælp, og vil også i 2. halvår 2017 evaluere 

på i hvor høj grad Udviklingsdialogen har understøttet en reel udvikling på arbejdsplad-

serne. 

 

Hoved-MED orienteres løbende om den videre opfølgning. 

 

De overordnede tendenser som blev præsenteret på workshoppen den 3. april blev kort 

drøftet. 

 

På workshoppen blev konceptet for Udviklingsdialog evalueret. Tilbagemeldingen fra lede-

re og medarbejderrepræsentanter er meget positive. Det er oplevelsen, at alle kommer til 

orde og at de emner som ligger medarbejderne på sinde kommer frem i en konstruktiv 

dialog. På flere arbejdspladser har man taget metoden til sig og påtænker således at an-

vende den i forskellige andre sammenhænge. Der er desuden stor interesse for konceptet 

i andre kommuner og organisationer som går med lignende overvejelser. 

 

Der er nu fokus på opfølgning og omsætning af indsatsområder og aftaler til praksis på 

arbejdspladserne. Der var enighed om at der også skal være fokus på at de sidste ar-

bejdspladser får gennemført Udviklingsdialog i løbet af 2017. HR vil løbende følge op og 

også i efteråret 2017 have fokus på at evaluere den reelle effekt af Udviklingsdialogerne. 
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3. RYGEPOLITIK  

  

De formelle rammer er blevet undersøgt med henblik på genoptagelse af drøftelse fra se-

neste møde. Undersøgelsen tyder på, at Hoved-MED kan træffe beslutning om at indføre 

røgfri arbejdsdag for hele kommunen, hvis det er Hoved-MED’s holdning. Hoved-MED kan 

evt. vælge at høre de resterende fælles-MED i sagen, hvis det forventes at fremme en 

stillingtagen. 

 

Det blev besluttet, at der ikke ændres i rygepolitikken, men at HR til næste møde i Ho-

ved-MED udarbejder et udkast til et oplæg til fælles-MED og lokal-MED om hvordan man, 

i en dialog i udvalgene og på arbejdspladserne, kan skærpe fokus og opmærksomhed på, 

at eventuel rygning i arbejdstiden foregår sådan, at det ikke er til gene og så der opret-

holdes et godt og sundt arbejdsmiljø. 

 

4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VEDR. MAIL OG SOCIALE MEDIER  

  

Opfølgning på drøftelse på seneste møde. 

 

Udkast til retningslinjer for ansattes brug af kommunale mails til private formål blev god-

kendt. 

 

Der udarbejdes efterfølgende opmærksomhedspunkter vedr. medarbejdernes brug af so-

ciale medier, herunder overvejelser om hvordan der reageres ved trusler og andre angreb 

på kommunens medarbejdere. 

 

5. AKUT-MIDLER  

  

Der gennemføres fællesarrangement for ledere, AMR og TR den 26. september. 

 

Der afholdes Seminar i Hoved-MED i slutningen af året eller i starten af 2018. 

 

Der er forslag om at deltagergebyr til MED-konference 2017 betales af AKUT-midlerne. 

 

Arbejdsgruppen arbejder med temadag i september om stress, samt den reviderede MED-

aftale. Der vil senere blive udarbejdet forslag til seminar for Hoved-MED. 

 

Det blev besluttet ikke at finansiere deltagergebyrer af AKUT-midlerne. Det aftales på 

områderne, hvad det er vigtigt og nødvendigt at man som TR og MED-medlem deltager i, 

sådan at der sikres mulighed for at deltage i de nødvendige kurser, møder og arrange-

menter. 

 

6. BUDGETANALYSE PÅ INDKØBSOMRÅDET  

  

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om at gennemføre budgetanalyser er der 

aftale om orientering i relevante MED-udvalg. Analysen på indkøbsområdet er ikke fær-

dig, og der er derfor udsendt foreløbigt notat om analysens indhold og resultater. 

 

Formålet med analysen blev drøftet. Analysen forholder sig til praksis i kommunen og 

mulighederne for forbedring på indkøbsområdet, herunder bl.a. optimering af arbejds-

gange hos de decentrale enheder. Det vil være naturligt, at en analyse munder ud i kon-

krete anbefalinger. 
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Behandling af budgetanalyserne blev drøftet. På medarbejdersiden blev der givet udtryk 

for at det kan være svært at forholde sig til. 

 

Der blev udtrykt ros til indkøbssystemet og spurgt til hvem der indgår indkøbsaftalerne. 

Christian Bertelsen forklarede, at det er SKI, Jysk Fællesindkøb eller Skive Kommune 

selv. Der er et samarbejde mellem forvaltningsområdet og indkøbsafdelingen i forhold til 

de enkelte indkøbsaftaler. 

 

7. ØKONOMI  

  

I 2017 forventes servicerammen overholdt, idet der er på nuværende tidspunkt er udsigt 

til et mindreforbrug på 13 mio. kr. Der er et forventet likviditetsforbrug på 95 mio. kr. 

mod 58 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, primært som følge af merforbrug af overførte 

anlægsmidler. Tages der højde for bl.a. forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsom-

rådet kan likviditetsforbruget forventes at blive ca. 27 mio. kr. Den gennemsnitlige likvidi-

tet er aktuelt på 439 mio. kr. 

 

I arbejdet med budget 2018 er der udmeldt budgetrammer til fagudvalgene. Den aktuelle 

status på budget 2018 viser et driftsoverskud på 45 mio. kr. Der er forudsat 10 mio. kr. i 

reduktion som følge af ½ % bedre ressourceudnyttelse, samt et reduktionsberedskab 

med en besparelse på 20 mio. kr. I arbejdet med beredskabsforslag er der fokus på kon-

krete reduktionsmuligheder, fremfor generelle besparelser. Fagudvalgenes forslag til 

driftsudvidelser og anlægsforslag forelægges i de respektive MED fora. 

 

8. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Der blev orienteret om, at Pleje og Omsorg er ved at etablere en ny MED-struktur som 

følge af ændret ledelsesstruktur. 

 

Per Mathiasen orienterede om at der er igangsat en analyse af sygefraværet efter at tal-

lene fra 2016 viser en fortsat stigning i kommunens samlede sygefravær. Skive Kommune 

ligger stadig pænt i forhold til øvrige kommuner, men en stigning giver anledning til at 

dykke ned i tallene og søge årsagerne til stigningen, med det formål, at arbejde for at 

fastholde det lave niveau. 

Lars Harder konstaterede, at det er blevet svært at rekruttere til visse områder. Den me-

get lave ledighed kan være en del af forklaringen på højere sygefravær på nogle områder. 

 

Lone Knudsen orienterede om at Hovedarbejdsmiljøudvalget vil arbejde med udvalgets 

synlighed i organisationen. Det blev foreslået, at der gøres opmærksom på Hovedar-

bejdsmiljøudvalget i forbindelse med udmelding om ny MED-aftale. 

Udvalget har dannet gruppen om det at være kollega til en medarbejder med stress. Flere 

har meldt sig til gruppen. Hoved-MED støtter og følger arbejdet i gruppen og håber det 

kan munde ud i konkrete værktøjer som man kan benytte sig af på arbejdspladserne. 

 

9. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Per Mathiasen orienterede om at han og næstformanden skal holde foredrag i Ringkøbing-

Skjern Kommune om det gode MED-arbejde. 

 

Det blev evalueret, at mødet havde været konstruktivt og rart. Per Mathiasen tilføjede, at 

det er vigtigt, at der er en god tone, men også vigtigt at medlemmerne får sagt sin me-

ning. Han opfordrede til at fortsætte den gode stil. 
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Næste møde afholdes den 13. september 2017 kl. 12.00-14.30 i mødelokalet Lynet på 

plan 2 i Den Blå Diamant. 

 

10. EVT.  

  

Adgang til rådhuset for medarbejdere som ikke har kontor på rådhuset blev drøftet. Den 

restriktive praksis opleves at flere personer som ufleksibel og tidskrævende. Løsningen 

baserer sig på en afvejning af sikkerhedshensyn, administrationsomkostninger og fleksibi-

litet. Mulighederne for at gøre adgang nemmere for kolleger som ikke har kontor på råd-

huset tages op til fornyet overvejelse. 


