
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

HOVED-MED 

 

 

 

 

 

 

 

Mødedato: 21. marts 2018 

 

Mødested: Mødelokale Spøttrup, Det gamle rådhus 

 

Mødetidspunkt: 12:00 

 

Mødet hævet: 15:00 

 

 

Deltagere: Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Gitte 

Hansen, Henrik Sørensen, Jesper Lynnerup, Jørgen Christensen, 

Lars Harder, Lena Smed, Lone Knudsen, Maja Birk Davidsen, 

Merete Møller, Per Mathiasen, Per Nors, Thomas Lindberg, Tina 

Grove, Ricki Laursen 

 

 

Fraværende:  Hanne Bistrup Andersen, Henrik Nielsen, Leif Primdal, Lene 

  Skovsager 
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Per Mathiasen indledte mødet med at takke afgående næstformand, Jørgen Christensen, 

for mange års positiv indsats i Hoved-MED, til gavn for Skive Kommunes medarbejderne 

og organisation. Per Mathiasen bød velkommen til Lena Smed som ny næstformand. 

 

Per Mathiasen bød velkommen til Birgitte Høj Sørensen som er nyt medlem i stedet for 

Anna Mogensen. 

 

1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Der blev spurgt til status vedr. nyt kursusadministrationssystem. Systemet er ved at blive 

implementeret og forventes i drift i starten af maj. I første omgang lægges bl.a. kursus-

kataloger fra stabene ind, samt kurser vedr. Fælles Sprog på ældreområdet. Når systemet 

er klar meldes det ud som nyhed på intranettet. 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 14. december 2017, kl. 14:30 - 17:00 

 

2. MED-ORGANISATION  

  

Der er udarbejdet et notat til opfølgning på spørgsmål fra seneste møde om hvordan æn-

dringer i MED-strukturen skal behandles. 

 

Der er udarbejdet en skriftlig orientering om ændret MED-struktur i Pleje og Visitation i 

forbindelse med strukturændring. 

 

Der er udarbejdet notat som kort fortalt siger, at ændringer af MED-strukturen som følge 

af organisationsændringer ikke skal godkendes i Hoved-MED. Andre ændringer, f.eks. når 

to lokal-MED vælger at lægge sig sammen, skal iflg. MED-aftalen godkendes i Hoved-

MED. 

 

Det er desuden aftalt at det tilstræbes, at Hoved-MED orienteres om alle ændringer. 

 

Der blev påpeget fejl i beskrivelsen i den nye MED-struktur i Pleje og Visitation. Hoved-

MED ønsker til næste møde, at fejl rettes og at der oplyses om de overvejelser og be-

grundelser der ligger bag valg af ny struktur. 

 

Til næste møde udarbejdes oplæg til hvordan indstilling til Hoved-MED om godkendelse af 

ændringer skal udformes. 

 

Bilag: Ændringer i MED-strukturen 

Bilag: Ny MED-struktur i Pleje og Visitation 

 

3. SOCIALE MEDIER  

  

Hoved-MED har tidligere godkendt retningslinjer vedr. anvendelse af mail. Arbejdsgrup-

pen følger nu op med opmærksomhedspunkter og gode råd vedr. anvendelse af sociale 

medier. 

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en vejledning som lægges på intranettet. Det pointeres, 

at vejledningen ikke må tolkes som censur, men skal sikre opmærksomhed for den enkel-

tes egen skyld. 
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Det blev aftalt, at vejledningen udsendes til Lederforum med henblik på drøftelse i MED-

systemet. 

 

Bilag: Opmærksomhedspunkter_og_gode_råd_ved_færden_på_sociale medier 

 

4. O.18 OG LOKAL LØNDANNELSE  

  

Hoved-MED vedtog i 2015 en vejledende ramme for arbejdet med den lokale løndannelse 

i overenskomstperioden 2015-2018. Rammen vurderes at have fungeret hensigtsmæs-

sigt. Det anbefales derfor, at Hoved-MED fastlægger en tilsvarende ramme for den kom-

mende periode. 

 

Der var ønske om at ordlyden i oplægget ændres så det svarer til aftalen fra 2015. 

 

De generelle muligheder for at forhandle individuel løn lokalt blev drøftet. Det blev drøftet 

hvordan man skal forstå begrebet ”økonomis råderum”. Den enkelte arbejdsplads har en 

lønsum i sit budget. Budgetternes størrelse politisk bestemt. Anvendelse af lønmidlerne 

kan være meget forskelligt afhængig af vilkårene og prioriteringen på den enkelte ar-

bejdsplads. Nogle organisationer lægger f.eks. meget vægt på at binde så stor en del af 

lønnen i forhåndsaftaler som muligt, hvilket mindsker mulighederne for individuel, lokal 

løndannelse. Vilkår og prioriteringer bør være til drøftelse i lokal-MED med henblik på at 

sikre en fælles forståelse for løndannelsen. 

 

Skive Kommune har over årene været i stand til generelt at opretholde et fast, højt ni-

veau for lokal løndannelse. Det anses for vigtigt at der også er plads til individuelle for-

handlinger på mindre og decentrale arbejdspladser. 

 

Det blev foreslået, at der ledelsesmæssigt drøftes hvordan der sikres midler til lokal løn-

dannelse og at der arbejdes videre med udvikling af kommunens overordnede lønpolitik. 

 

Bilag: Tidsplan for lokal løndannelse 2018-2012 

 

5. HR-BERETNING  

  

Status fra arbejdsgruppen. 

 

Ricki Laursen orienterede om status for arbejde med HR-beretningen. Der arbejdes med 

et nyt datagrundlag i et nyt ledelsesinformationssystem. Det er et krævende arbejde. Det 

forventes, at der kan fremlægges et oplæg til drøftelse i Hoved-MED inden sommerferien. 

Målet er at Hoved-MED kan drøfte ønskede tiltag mv. i forhold til det beretningen viser. 

 

6. ARBEJDSMILJØ  

  

Status fra Hovedarbejdsmiljøgruppen. 

 

Lone Knudsen orienterede fra Hovedarbejdsmiljøudvalget. Der er en stigning i antallet af 

anmeldte arbejdsskader. Det formodes at skyldes en stigende opmærksomhed. I psyko-

logordningen er arbejdsskader en faldende årsag. Der er relativt mange hændelser med 

børn på skolerne. Heldigvis ikke meget alvorlige skader de seneste par år. Der er penge 

afsat til kommunens arbejdsskadeforpligtelse. 

 

Der planlægges en temadag med mobning som tema, hvor TR inviteres, ligesom ved sid-

ste års temadag om stress. 



 
 
 
SKIVE KOMMUNE  
 

HOVED-MED, DEN 21. MARTS 2018 

 SIDE 3 

 

 

 

 

 

Der afgives generelt gode afrapporteringer fra arbejdspladsernes arbejdsmiljødrøftelser. 

 

Der afholdes temamøde om at modtage stressramt kollega. 

 

Fra medarbejderside ønskes fremover indblik i Hovedarbejdsmiljøudvalgets konklusioner 

vedr. aktuelle sager og overvejelser om evt. tværgående indsats. 

 

7. SUNDHEDSORDNING  

  

Der har været udbud og de tidligere leverandører er blevet valgt igen. I forbindelse med 

udbuddet har sundhedsordningens indhold været evalueret og drøftet. Styregruppen ori-

enterer om den nye sundhedsordning. Mulighederne indenfor ordningen drøftes. 

 

Malene Brink, HR, deltog under punktet. 

Malene orienterede om den nye sundhedsordning som er trådt i kraft fra nytår. 

På den fysiske del er der fortsat fokus på effekt af indsatsen (helbredelse) for den enkelte 

medarbejder. Derfor arbejdes der mere med holdtræning og øvelser – dvs. hjælp til selv-

hjælp. Budgettet for den fysiske del er 2,4 mio. kr. Der gøres en indsats for at markeds-

føre ordningen bredt i organisationen. Der arbejdes med ergonomi på arbejdspladserne. 

Der er i ordningen afsat en særlig pulje på 200.000 kr. til forsøg og projekter. Der skal i 

forsøgene være fokus på at skabe effekt på længere sigt. 

Der er fokus på holdningen til krop og arbejde – at der er behov for at den enkelte er fit 

til sit job. Dette gælder også medarbejdere med stillesiddende arbejde. 

Der er arbejdet med sammenhængen mellem den fysiske og den psykiske del af ordnin-

gen, men det har hidtil været svært at skabe direkte kobling. 

I den psykologiske del er der fokus på stress som er en stigende årsag til anvendelse af 

ordningen. Der har i 2017 været 244 behandlingsforløb med i gennemsnit ca. 4 behand-

linger pr. forløb. Der er et budget på 1 mio. kr. Vold og trusler som årsag er faldende. 

Dette tilskrives en generel indsats, hvor arbejdspladserne er blevet rustet til i højere grad 

selv at kunne håndtere situationer. 

Hoved-MED tilslutter sig behovet for interne drøftelse af hvad vold er og hvordan vi rea-

gerer på det på arbejdspladsen. Tilsvarende bør der gøres forsøg på at vende kurven 

vedr. stress, bl.a. gennem bedre kompetencer i organisationen til at forebygge og hånd-

tere stress. 

Som noget nyt er der mulighed for sparring for TR og AMR om problemstillinger på ar-

bejdspladsen. 

Der lægges op til at der arbejdes med en stressforebyggelsesindsats, hvor der er fokus 

på: 

- Overordnet handlingsplan 

- Opkvalificere viden 

- Sparring ved organisationsændringer 

- Den stressramte medarbejder og den stressramte afdeling 

Den mere konkrete indsats drøftes i styregruppen og med leverandørerne. 

Der var tilslutning til at der arbejdes videre, ikke mindst med fokus på stress, herunder at 

håndtere forandringer, samt fokus på den fælles indsats på arbejdspladsen. 
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8. ØKONOMI  

  

Per Mathiasen orienterede om status vedr. kommunens økonomi. Der er et godt driftsre-

sultat i 2017 bl.a. pga. indtægter på arbejdsmarkedsområdet. Der er et større likviditets-

forbrug end forventet i kraft af brug af overførte midler. Det medfører en faldende kasse-

beholdning. Der er også en relativt stor gæld som afdrages fra kassen. Forbruget i 2017 

har været meget tæt på servicerammen, som det er set flere år i træk. Per Mathiasen 

takker for indsatsen som har sikret det gode økonomiske resultat. 

 

Igen i 2018 vil der være krav om effektiviseringer og beredskabsblokke til politisk priori-

tering efter sommerferien. Forslag fra arbejdspladserne er meget velkomne. 

 

Budgetlægning for 2019 er kompliceret af bl.a. national drøftelse af udligningsordning. 

Per Mathiasen håber på mulig gevinst for Skive Kommune. 

 

Det blev drøftet, at der tidligere i 2017 var en frygt for at rammen ville blive overskredet. 

Per Mathiasen konkluderede, at det var tæt på i 2017, men at overskridelser, gennem en 

bevidst og aktiv indsats, blev afværget både i Skive Kommune og på landsplan. 

 

9. KOMMENDE PUNKTER  

  

- Seminar i Hoved-MED. Afventer evt. plan for strategiarbejde i byrådet. 

- AKUT-midler. 

- Evaluering af Udviklingsdialog. 

 

10. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Konflikt i forbindelse med overenskomstfornyelsen blev drøftet. Der gives generel oriente-

ring til medarbejderne via intranet. Mere konkret orienteres medarbejderne via egen le-

der. Der var enighed om at arbejde for at sikre den gode tone undervejs i forløbet, så 

konflikten ikke giver unødige sår. 

 

11. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Der var tilfredshed med mødet. 

 

Næste møde holdes den 12. juni kl. 12.00 på Sundhedshuset hos Tina Grove. 

 

12. EVT.  

  

Per Mathiasen afsluttede med at nævne, at dette var Per Nors’ sidste møde i Hoved-MED 

og benyttede anledningen til at takke Per Nors for hans store indsats som direktør gen-

nem mange år. Per Nors svarede, at han har været glad for at være en del af det kon-

struktive arbejde i Hoved-MED. 


