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Mødedato: 19. september 2018 

 

Mødested: Sundsøre (den gamle byrådssal) 

 

Mødetidspunkt: 12:00 

 

Mødet hævet: 15:00 

 

 

Deltagere: Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Gitte 

Hansen, Hanne Bistrup Andersen, Henrik Nielsen, Henrik 

Sørensen, Jan Lund-Andersen, Jesper Lynnerup, Jørgen 

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

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

Grove, Ricki Laursen 

 

 

Fraværende: Maja Birk Davidsen 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Referatet blev godkendt idet der blev fulgt op på en række punkter: 

 

Notat vedr. evaluering af Udviklingsdialog udsendes igen (pkt. 2). 

 

I forbindelse med Udviklingsdialog blev det aftalt, at der ”fremover gøres en ekstra ind-

sats for at der tilbydes hjælp til de arbejdspladser, hvor der er behov. Beslutningen træf-

fes som udgangspunkt i lokal-MED. Hvis ikke der er enighed må spørgsmålet bringes et 

ledelsesniveau op”. Det præciseres, at spørgsmålet kan bringes op til et højere ledelses-

niveau, hvis blot én af parterne (leder- eller medarbejderside) ønsker det (pkt. 2). 

 

Møde i sundhedsordningens styregruppe er under planlægning (pkt. 4). 

 

HR-beretningen mangler blot korrektur inden den er klar til udgivelse (pkt. 7). 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 12. juni 2018 

 

2. UDVIKLINGSDIALOG 2019  

  

Hoved-MED besluttede på seneste møde, at der gennemføres Udviklingsdialog for den 

samlede organisation igen i 2019. Der foreligger udkast til overordnet tidsplan. Der blev 

nedsat en arbejdsgruppe som sammen med HR forestår den videre planlægning. 

 

Tidsplanen blev godkendt. 

 

3. ÆNDRINGER I MED-STRUKTUREN  

  

Hoved-MED bad på sit seneste møde om at der blev udfyldt skemaer vedr. ændring af 

MED-strukturen på ældreområdet og på socialområdet. 

 

Indberetninger vedr. ændringer på ældreområdet og socialområdet blev taget til efterret-

ning. Der blev givet udtryk for at det var gode tilbagemeldinger og at udvalget generelt er 

tilfreds med det nye indrapporteringsskema. 

 

Bilag: Skema_til_indberetning_af_ændring_af_MED_strukturen Pleje og Visitation 

Bilag: Skema til indberetning af ændring af MED-strukturen Habilis 

Bilag: Forretningsorden for Lokal-MED Habilis 

 

4. BEREDSKABSPLAN  

  

Kommunernes Planer for Fortsat Drift (Beredskabsplaner) skal revideres mindst én gang i 

hver byrådsperiode og godkendes i kommunalbestyrelsen. Efter Nordvestjyllands Brand-

væsens etablering som § 60-selskab skal beredskabet koordinere indsatsen hermed i Ski-

ve, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Det er besluttet, at der i de fire kommuner 

benyttes samme koncept for Plan for Fortsat Drift. På den baggrund er der udarbejdet et 

fælles udkast til Politik og Plan for Fortsat Drift, som omfatter alle fire kommuner. 

 

Politik for Fortsat Drift udgør rammen for kommunernes beredskabsplanarbejde, mens 

Plan for Fortsat Drift udgør det styringsredskab, der tages i anvendelse, når og hvis Ski-

ve, Lemvig, Struer eller Holstebro Kommune rammes af en større og uventet hændelse. 
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Den videre behandling: 

- Politisk godkendelse i Beredskabskommission (6. september 2018) 

- Høring i Beredskabsstyrelsen 

- Politisk godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalg 

- Politisk godkendelse i byråd 

 

Sideløbende er der igangsat en proces med udarbejdelse af delplaner og indsatsplaner i 

de enkelte forvaltninger/afdelinger/stabe, som offentliggøres på de enkelte kommuners 

beredskabsplanhjemmesider 1. januar 2019. 

 

Direktionen har besluttet, at punktet sendes til orientering i MED-systemet. 

 

Thomas Lindberg orienterede om baggrund og proces for udvikling af en ny beredskabs-

plan. Der foreligger nu udkast til politik og plan klar til politisk behandling. Der er igang-

sat et arbejde med delplaner for alle områder. 

 

Uddannelse og træning af direktionen som øverste ledere for beredskabssituationer blev 

drøftet. 

 

Det blev drøftet hvordan planerne formidles på områderne. Det sker primært ved at pla-

nerne tages op på den enkelte arbejdsplads. Ansvaret følger den normale organisation. 

 

Planen bygges op på samme måde som for Silkeborg og Viborg, som kan ses på nettet. 

 

Det blev drøftet hvordan det defineres hvad beredskabsplanen skal indeholde og hvor de-

taljeret den skal være. Der arbejdes videre med muligheden for at lægge fælles retnings-

linjer, men ellers defineres det lokalt i forbindelse med det videre arbejde. 

 

Bilag: Beredskabsplan - Politik for Fortsat drift 

Bilag: Beredskabsplan - Plan for Fortsat drift 

 

5. LIGESTILLINGSREDEGØRELSE  

  

Ligestillingsredegørelsen indberettes hvert andet år for både stat, regioner og kommuner. 

Det er en måling på, hvor målrettet vi arbejder med ligestilling. Redegørelsen deles op i 

to hovedområder:  

 

Personaleområdet: Her ser man på sammensætningen af personalet samt de indsatser 

der gøres i forbindelse med rekruttering og kommunikation med medarbejdere.  

 

Kerneydelser: Her ser man på hvorvidt vi arbejder med ligestilling (lige oplevet adgang) 

til vores kerneydelser. Eks. Har vi målrettede forløb på sundhedsområdet til både mænd 

og kvinder. Der måles på om vi tænker ligestilling i både vores kommunikation med bor-

gerne men også i de indsatser og tilbud vi har.  

 

Resume 

Skive Kommune placerer sig over landsgennemsnittet for kommuner, både ved persona-

leområdet og kerneydelser. Se Minirapport Skive Kommune. 

Kommunerne placerer sig gennemsnitligt under både stat og region. Det er regionerne 

der placerer sig bedst blandt kommuner, stat og region.  

 

Personaleområdet 

Kommunerne har fra 2015 til 2017 forbedret ligestillingsindsatsen på personaleområdet, 

men er stadig under region og stat. Generelt ses der en tendens til at man arbejder mere 

med politikker og målsætninger frem for konkrete måltal. Kønssammensætningen blandt 
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personalet i kommunerne er stort set uændret og har derfor stadig en overvægt af kvin-

der. Over halvdelen af kommunerne har politikker og målsætninger for deres arbejde med 

ligestilling, mens kun få procent har måltal.  

 

Kerneydelser 

Kommunerne har også forbedret indsatsen omkring ligestilling på kerneydelserne, men er 

stadig under stat og region. Der er en stigning i brugen af forskellige instrumenter og 

redskaber i arbejdet med ligestilling af mænd og kvinder i forhold til kerneydelser i kom-

munerne. Langt de fleste kommuner arbejder ikke med politikker eller målsætninger for 

ligestilling på kerneydelser. 

 

Redegørelsen tages til efterretning. Den viser at Skive Kommune ligger pænt blandt 

kommunerne i forhold til ligestillingsindsatsen. Udvalget ønsker, at der skal være en ge-

nerel opmærksomhed på ligestillingsproblematikker i organisationen, men ønsker ikke pt. 

at igangsætte større initiativer. 

 

Der indkaldes til møde i Ligestillingsudvalget med henblik på at afdække evt. videre ar-

bejde i udvalget. Lena Smed indtræder. 

 

Bilag: Ligestillingsredegørelse - Minirapport - Skive Kommune 

Bilag: Ligestillingsredegørelse – Hovedrapport 

 

6. ARBEJDSSKADESAGER  

  

Principiel drøftelse vedr. arbejdsskadesager, bl.a. på baggrund af aktuel sag på skoleom-

rådet. 

 

Skive Kommune har som arbejdsgiver anket en konkret sag, hvor en medarbejder har få-

et anerkendt en arbejdsskade af AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Sagen bringes 

op til en principiel drøftelse i Hoved-MED, da det blev påpeget fra medarbejderside at det 

kan virke uordentligt. Per Mathiasen forklarer, at der kan være behov for at prøve en sag, 

hvis det vurderes, at der kan være risiko for at sagen ikke i første omgang er vurderet 

korrekt og at sagen dermed også har et principielt aspekt. Der var enighed om at det er 

vigtigt at der er en god dialog med medarbejderen i en sådan situation. Udvalget beder 

om orientering fra Lone Knudsen til næste møde med henblik på en fornyet drøftelse. 

 

7. INTERNE UDDANNELSESPULJER  

  

Drøftelse af mulighed for etablering af interne uddannelsespuljer. 

 

Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at hjælpe mindre arbejdspladser som har 

svært ved at afse de nødvendige midler til enkelte medarbejderes dyre uddannelser. Som 

eksempel er nævnt en aktuel coachuddannelse som koster omkring 30.000 kr. Per Mathi-

asen ønsker ikke at indføre egentlige puljer da det vil give forkerte incitamenter i forhold 

til at søge de mest relevante kurser. Det er vigtigt at midlerne prioriteres så tæt på ar-

bejdspladsen som muligt, så de anvendes optimalt i forhold til arbejdspladsens behov. 

Der kan dog være mulighed for at man går sammen sektorvis for at finde midler til de dy-

rere uddannelser som man vurderer er relevante på området. En anden mulighed er, at 

der af centrale midler medfinansieres kurser og uddannelser som vurderes at være stra-

tegisk vigtige for organisationen. Endelig skal der også altid være fokus på muligheden for 

at søge eksterne midler. I øvrigt er de decentrale uddannelsesmidler en del af den samle-

de økonomiske decentralisering, hvilket giver større muligheder for at prioritere uddan-

nelse og evt. spare op mellem årene. 
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I forbindelse med at coachuddannelsen blev nævnt orienterede Ricki Laursen om coach-

netværket, hvor en række uddannede coaches tilbyder at coache kolleger gratis. Coach-

netværket kan findes på intranettet. 

 

Der blev givet udtryk for at ikke alle ledere tager ansvar for medarbejdernes uddannelse. 

Per Mathiasen foreslog at der arbejdes med en egentlig uddannelsespolitik. Emnet tages 

op til drøftelse i Hoved-MED igen på et senere tidspunkt. 

 

8. ØKONOMI  

  

Per Mathiasen orienterede om Budget 2019. Det er blevet et godt budget som ikke inde-

holder store besparelser. 

 

Der blev givet udtryk for at det ikke kan mærkes at der tilføres midler til områder, når der 

samtidig fjernes midler gennem en fortsat generel reduktion. Per Mathiasen svarede, at 

direktionen ønsker at undersøge hvordan man gør i andre kommuner, bl.a. om der i høje-

re grad, end i Skive Kommune, gennemføres egentlige servicereduktioner i sammenhæng 

med de økonomiske reduktioner. 

 

Der blev spurgt til en ”reststigning” på 0,2 % som fremgår af KL’s materiale om overens-

komstresultatet. Det blev aftalt at det skulle med som et punkt til næste Hoved MED mø-

de. Efterfølgende er det blevet forklaret fra Økonomisk Sekretariat, at reststigningen den 

lønudvikling, der ligger ud over de aftalte lønstigninger. Faktorerne bag reststigningen er 

anciennitetsstigninger, lokale lønaftaler, ændret personalesammensætning ol. Størrelsen 

af reststigningen (0,2 %) er anslået baggrund af erfaringen fra tidligere år. Der er ikke 

lagt ekstra midler i budgettet til denne reststigning. Det er en del af den almindelige sty-

ring og prioritering af de decentrale lønbudgetter. Dermed ses punktet som værende af-

sluttet. 

 

9. KOMMENDE PUNKTER  

  

Der blev orienteret om at der har været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. Hoved-

MED’s seminar. Der arbejdes frem i mod afholdelse af seminar i marts 2019. 

 

10. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Ricki Laursen orienterede om nogle aktuelle digitaliseringstiltag. 

 

Der arbejdes med implementering af et modul i lønsystemet som adviserer lederne om 

medarbejdernes sygefravær. Formålet er at sikre opfølgningen i forhold til bl.a. persona-

lepolitikken. Der var i udvalget stor forståelse for, at det er vigtigt at sikre opfølgningen, 

også af hensyn til medarbejderen selv. 

 

IT arbejder på at implementere et system som skal understøtte beskyttelse af persondata 

i kommunens fagsystemer ved at advisere ledere om medarbejdere som har søgt på op-

lysninger som muligvis ikke er relevante for sagsbehandlingen. 

 

Økonomi arbejder med implementering af et system til automatisering af fakturahåndte-

ring. Formålet er at spare tid til manuel håndtering og sikre en mere korrekt kontering. 

Der gennemføres et pilotforløb i udvalgte afdelinger. 

 

Generelt var der tilfredshed med at der orienteres om aktuelle digitaliseringstiltag. 
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Det blev desuden fra medarbejdersiden nævnt, at der arbejdes med indførelse af et nyt 

dokumentationssystem på ældreområdet. 

 

11. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Der appelleres til, at der er forståelse for, at det tager tid at gennemføre de mange gode 

og vigtige initiativer som Hoved-MED igangsætter. 

 

Der udtryk tilfredshed med at der udarbejdes gode og detaljerede referater, som bliver 

læst og brugt i organisationen. 

 

12. EVT.  

  

Der blev bedt om at der arbejdes med en vejledning til hvordan TR kan håndtere person-

data i forhold til GDPR. 


