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HOVED-MED 

 

 

 

 

 

 

 

Mødedato: 13. september 2017 

 

Mødested: Den Blå Diamant, plan 2, mødelokale Lynet 

 

Mødetidspunkt: 12:00 

 

Mødet hævet: 14:30 

 

 

Deltagere: Anna Mogensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Gitte Hansen, 

Hanne Bistrup Andersen, Henrik Nielsen, Henrik Sørensen, 

Jesper Lynnerup, Jørgen Christensen, Lars Harder, Leif Primdal, 

Lena Smed, Lene Skovsager, Lone Knudsen, Merete Møller, Per 

Nors, Thomas Lindberg, Ricki Laursen 

 

 

Fraværende: Maja Birk Davidsen, Per Mathiasen, Tina Grove 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Godkendt. 

 

Det blev konstateret, at der endnu ikke er arbejdet med gode råd om anvendelse af so-

ciale medier i forlængelse af retningslinjerne vedr. mail. 

 

Det forventes at genvurdering af nøglebrikker til rådhuset til decentrale medarbejdere ta-

ges op igen på et senere tidspunkt. 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 24. maj 2017, kl. 12:00 - 14:30 

 

2. UDVIKLINGSDIALOG  

  

Status for udviklingsdialogerne. HR foreslår, at der via MED-systemet og Lederforum ud-

sendes tilbud om hjælp til opfølgning på de arbejdspladser, hvor man oplever at det kan 

være svært at komme helt i mål med udviklingsdialogen og få den omsat til praksis. 

 

Ricki Laursen præsenterede tilbud fra HR om bistand til arbejdspladsernes opfølgning på 

udviklingsdialogen. Tilbuddet udsendes både via ledere og MED. Der lægges op til en fort-

sat konstruktiv dialog på arbejdspladserne. Målet med tilbuddet er, at hjælpe de steder, 

hvor der er behov for det. 

 

Der sker evaluering af konceptet igen når hele organisationen har gennemført Udviklings-

dialog. 

 

Bilag: Udviklingsdialog___Støtte_til_opfølgningsprocessen 

 

3. HR-BERETNING  

  

HR har udarbejdet udkast til HR-beretning med data for 2016. Udkastet har været drøftet 

i arbejdsgruppen. HR-beretningen kan i Hoved-MED danne grundlag for en fælles refleksi-

on og drøftelse af hvordan statistikken afspejler oplevelsen af nogle forhold på arbejds-

pladserne, samt af årsager og mulig indsats, ikke mindst med henblik på et fortsat fokus 

på lavt sygefravær. 

 

Det blev bemærket, at der har været dårlig tid til arbejdet i arbejdsgruppen om HR-

beretningen. Der er fra HR en forventning om at datagrundlaget vil kunne være klart tid-

ligere næste år, da der pt. arbejdes med udvikling af bedre ledelsesinformation på HR-

området, så der sikres mere tid til bearbejdningen i arbejdsgruppen. 

 

HR-beretningen udgør datagrundlaget for en fortsat drøftelse af forskellige forhold og te-

maer i organisationen. Forskellige muligheder for yderligere specificering af data blev 

drøftet. 

 

Det blev aftalt, at arbejdsgruppen mødes igen for at lægge sidste hånd på beretningen og 

forberede arbejdet med næste års HR-beretning. Herefter vil Hoved-MED, med udgangs-

punkt i materialet, tage forskellige relevante temaer op til drøftelse, f.eks. sygefravær, 

rekruttering, adgang til højere timetal eller arbejdsskader. 

 

Bilag: HR-beretning-udkast 
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4. LOKAL DRØFTELSE AF RYGEPOLITIK  

  

Fra referatet fra Hoved-MED’s seneste møde: ”Det blev besluttet, at der ikke ændres i ry-

gepolitikken, men at HR til næste møde i Hoved-MED udarbejder et udkast til et oplæg til 

fælles-MED og lokal-MED om hvordan man, i en dialog i udvalgene og på arbejdspladser-

ne, kan skærpe fokus og opmærksomhed på, at eventuel rygning i arbejdstiden foregår 

sådan, at det ikke er til gene og så der opretholdes et godt og sundt arbejdsmiljø.” 

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til oplæg til fælles- og lokal-MED til drøftelse 

af den lokale udmøntning af rygepolitikken. 

 

Det blev aftalt, at oplæg til lokal drøftelse af udmøntning af rygepolitik justeres på bag-

grund af drøftelsen. Oplægget justeres og sendes ud til fælles- og lokal-MED. 

 

Bilag: Rygepolitik___oplæg_til_lokal_drøftelse 

 

5. TALENTUDVIKLING  

  

Drøftelse af oplæg til nyt talentudviklingskoncept. 

 

Oplægget blev godkendt og iværksættes som beskrevet. Det forventes, at tilbuddet vil 

opleves som relevant i alle dele af organisationen. 

 

Bilag: Talentudvikling 

 

6. MIN ANSÆTTELSE  

  

Ifm. Skive Kommunes overgang til Silkeborg Data pr. 1.1.2013 er der gradvist kommet 

flere digitale anvendelsesmuligheder for centrale, decentrale og også ud til den enkelte 

medarbejder. Min Ansættelse er et system, hvor den enkelte medarbejder selv får mulig-

hed for at tilgå egne data, så som ferieoplysninger, fraværsoplysninger og samtidigt kan 

indberette sin egen ferie og sygdom, samt overføre 5. og 6. ferieuge. Der vil også kunne 

indberettes merarbejde og befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. For medarbejdere, 

der har en senior- eller fritvalgsordning er der også indberetningsadgang hertil. Den en-

kelte medarbejder får også mulighed for at ændre sin egen trækprocent/SKAT. 

 

Formålet er, at medarbejderen altid selv har mulighed for at holde sig opdateret på egne 

saldi og fordelen ved at den enkelte medarbejder selv indberetter, er at undgå flaskehalse 

og minimere fejl. Samtidigt minimeres lokale manuelle arbejdsgange med papirblanketter 

o.lign. Lederen har fortsat et ledelsesansvar og skal sikre, at de enkelte regelsæt overhol-

des. 

 

Målet er, at alle medarbejdere får kiggeadgang til egne saldi samt indberetningsadgang til 

MineValg, som består af udbetaling/overførsel af 5. og 6. ferieuge, evt. senior- og frit-

valgsordning samt ændring af trækprocent/’SKAT. Herudover vurderes det ift. det konkre-

te område, hvor vidt der åbnes for selvindberetning ved implementeringsstart eller senere 

for så vidt angår indberetning af egen ferie, sygdom, merarbejde, kørsel mm. 

 

Min Ansættelse kan tilgås fra 1.11.2017 fra både computer og mobile enheder og man 

logger på via sin private NemID. 

 

Der blev orienteret om de nye muligheder for medarbejderne om information og indbe-

retning. Det blev bemærket, at det er vigtigt at advisere medarbejderne inden der åbnes 

for adgang. 
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7. PROCEDURERETNINGSLINJER FOR DRØFTELSE AF STØRRE RATIONALI-

SERINGS- OG OMSTILLINGSPROJEKTER  

  

Procedureretningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter 

drøftes med henblik på at sikre, at retningslinjerne følges i forbindelse med f.eks. udbud, 

udlicitering, privatisering mv. 

 

På baggrund af en konkret sag om udlicitering på det tekniske område blev der gjort op-

mærksom på, at det generelt er vigtigt at forholde sig til retningslinjer om inddragelse 

mv. i forbindelse med den type situationer. 

 

Der foreligger en redegørelse for den konkrete sag. Sagen er startet som en budgetnote i 

budget 2015 og har været bragt op i det relevante lokal-MED i flere omgange. Der er bl.a. 

fra området selv givet kontrolbud. Der er ikke sket medarbejderoverdragelse i forbindelse 

med udliciteringen. Der er således ingen medarbejdere som er direkte berørt. 

 

Det blev bemærket, at det er svært som Hoved-MED at forholde sig til så konkrete sager 

og sagsforløb. Der blev appelleret til at medarbejderne bruger den lokale inddragelses-

proces og tager sine bekymringer op med ledelsen i situationen. Der skal desuden være 

opmærksomhed på, at Hoved-MED har rollen som fælles-MED for nogle institutioner. 

 

Bilag: Procedureretningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojek-

ter 

 

8. FRIKOMMUNEFORSØG  

  

Der orienteres om status vedr. frikommuneforsøg. 

 

Mette Elten, udviklingskonsulent på socialområdet, deltog og orienterede om indhold af 

frikommuneforsøg. Der arbejdes med forsøg indenfor teknologiske hjælpemidler, optagel-

se i botilbud, samt tilkøbsydelser. Mette beskrev ændringerne fra et medarbejderperspek-

tiv og forklarede bl.a. om MED-inddragelse i forbindelse med forsøgene. Der vil ske yder-

ligere inddragelse, når indholdet er nærmere beskrevet og konsekvenser er mere kendt. 

Frikommuneforsøgene udvikles i en proces i netværk med andre kommuner. Den videre 

lokale proces i Skive Kommune omfatter politisk behandling, høring i MED og udmelding 

og orientering. 

 

Muligheder og perspektiver for borgerne og medarbejdere i frikommuneforsøgene blev 

drøftet. 

 

9. ÆNDRING AF TR-STRUKTUR  

  

Hoved-MED opfordrer parterne til at finde en løsning i den konkrete sag. 

 

Medarbejderrepræsentanterne i udvalget anbefaler at tillidsrepræsentanter opsiges med 

udløb af valgperioden. 

 

Bilag: mail leif primdal 

Bilag: TR struktur på Ådalskolen 

Bilag: Ådalskolen Struktur med to TR 
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10. ØKONOMI  

  

Foreløbige meldinger vedr. de aktuelle budgetforhandlinger blev drøftet. Der forventes 

snarlig offentliggørelse af et budgetforlig. 

 

11. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Ricki Laursen orienterede om proces vedr. vurdering af organisering af stabsområdet i 

forbindelse med at vicekommunaldirektøren har fratrådt stillingen. 

 

12. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Jesper Lynnerup gav udtryk for at det havde været et godt møde, at der var meget at 

holde styr på, men at det generelt var positivt med bl.a. høj grad af åbenhed fra ledersi-

den. 

 

Der blev opfordret til at møder for 2018 planlægges allerede nu. 

 

13. EVT.  

  

Det blev nævnt, at mails fra rekrutteringssystemet Signatur kan blive fanget i ansøgernes 

spamfilter. Problemet er kendt og søgt håndteret gennem information til både afsender og 

modtager. Kandidaterne bliver således opfordret til at være opmærksom på at mail kan 

gå i spamfilteret og arbejdspladsen gøres opmærksom på at sikre bekræftelse fra kandi-

dater som indkaldes til samtale. 


