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Per Mathiasen bød velkommen til Helle Bank som nyt medlem af udvalget. 

 

1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Godkendt. 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 19. september 2018 

 

2. LEDELSESUDVIKLINGSSTRATEGI  

  

Der er udarbejdet udkast til kommissorium for en proces for formulering af en ledelsesud-

viklingsstrategi. Hoved-MED bedes drøfte kommissoriet med henblik på igangsættelse af 

processen. Der lægges op til at medarbejdersiden udpeger to medarbejderrepræsentanter 

til en arbejdsgruppe. 

 

Per Mathiasen indledte med at motivere, at der igangsættes et arbejde med en fornyet 

ledelsesudviklingsstrategi. Hoved-MED har en meget central position i organisationens 

overordnede udvikling, bl.a. i forbindelse med arbejdet med ledelsesgrundlaget. Der skal 

med en ledelsesudviklingsstrategi, som et næste skridt, yderligere fokus på mere konkre-

te indsatser. Det er i kommissoriet beskrevet hvad der skal arbejdes med den kommende 

proces og i hvilket forløb og organisering. 

 

Kommissoriet blev godkendt og der var i Hoved-MED enighed om at igangsætte proces-

sen på dette grundlag. 

 

Som medarbejderrepræsentanter i arbejdsgruppen udpegede medarbejdersiden Hanne 

Bistrup Andersen og Lena Smed. 

 

Bilag: Ledelsesudviklingsstrategi 2018 

 

3. SYGEFRAVÆRSINDSATS  

  

Skive Kommune har gennem en lang årrække haft et meget lavt sygefravær. Over de se-

neste 2-3 år er der dog konstateret en stigning. På den baggrund har direktionen taget 

initiativ til at se på mulighederne for en fornyet indsats. Erfaringen fra andre kommuner 

er, at det er svært at identificere signifikante effekter af generelle initiativer som sættes i 

værk på tværs af hele den kommunale koncern. Der er derfor fokuseret på mulighederne 

for at understøtte, at der gøres en lokal indsats som er målrettet de konkrete udfordrin-

ger og muligheder som er på den enkelte arbejdsplads eller det enkelte sektorområde. I 

forbindelse med drøftelsen på Hoved-MED’s møde i september er der udarbejdet et oplæg 

til drøftelse. Oplægget formulerer dels nogle generelle holdninger til sygefravær som bør 

være udbredt i organisationen og foreslår desuden konkrete initiativer, hvoraf nogle alle-

rede er sat i værk. 

 

Per Mathiasen introducerede oplæg til et fornyet fokus på sygefraværet, som indeholder 

forslag til en række konkrete indsatser. Der lægges vægt på, at der fortsat er fokus på 

god kultur, engagement og trivsel. Det er et andet gennemgående princip, at sygefravæ-

ret har forskellig karakter og giver forskellige udfordringer på de forskellige arbejdsplad-

ser og at der derfor lægges op til en lokal og målrettet indsats. 

 

Lars Harder orienterede om at der er arbejdet med statistikker på ældreområdet som 

bl.a. viser, at mange ældre medarbejdere har problemer med bevægeapparatet og at der 
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findes et relativt højt korttidssygefravær blandt unge medarbejdere. Der blev spurgt til 

om der er sat et mål for nedbringelse af sygefraværet. Lars svarede at fraværet tidligere 

har været nede på 5 % og at det er et pejlemærke. Det blev kommenteret, at de ældre 

medarbejdere er fra en tid hvor der ikke var så gode hjælpemidler. Der var et synspunkt 

om at unge medarbejdere skal lære arbejdskulturen i organisationen. Endelig blev det 

drøftet at forholdene på arbejdsmarkedet muligvis medfører at nogle at de unge, som 

kommer ind på området, måske ikke er så motiverede. 

 

Det blev drøftet, at forandringsprocesser påvirker sygefraværet. Der skal være fokus på 

at håndtere forandringsprocesser bedre fremover, hvilket bl.a. er et tema på det kom-

mende seminar i Hoved-MED. 

 

Indsatsområdet vedr. advisering af lederne om medarbejdernes fravær er allerede sat i 

værk. Der var enighed om at det er vigtigt at have fokus på at det ikke er udtryk for kon-

trol, men at intentionen er at støtte lederne til god ledelse og dermed at støtte medarbej-

derne. 

 

Oplægget blev godkendt og de konkrete indsatser iværksættes. 

 

Bilag: Fornyet sygefraværsindsats 2018 

 

4. ARBEJDSSKADESAGER  

  

Genoptagelse af drøftelse på seneste møde. 

 

Sagen tages op fra seneste møde. Per Mathiasen opsummerede, at det er vigtigt med en 

klar kommunikation mellem leder og medarbejder i de konkrete sager, så der er forståel-

se hvorfor kommunen agerer som den gør i disse sager. 

 

Lone Knudsen orienterede om at det er meget sjældent at der ankes i arbejdsskadesager. 

Det er første gang med den nuværende rådgiver, som kommunen har haft i to år. Der er 

tale om en formel procedure hvor den eksterne forsikringsmægler vurderer om afgørelser 

skal ankes. Dette er kommunen nødt til at følge, da kommunen kun må betale erstatning 

når der er en juridisk forpligtelse. 

 

Der er forståelse for at det kan virke negativt, at kommunen og arbejdspladsen i disse 

sager kommer til at stå som modpart til medarbejderen. Derfor er det vigtigt at få situati-

onen forklaret ordentligt og at sikre en god kommunikation i forløbet. 

 

5. KOMPETENCEUDVIKLING  

  

Hoved-MED drøftede på mødet i september hvordan der kan arbejdes med at sikre finan-

siering af dyrere uddannelser på arbejdspladser med et begrænset budget til formålet. 

Det blev i den forbindelse nævnt, at der også er en holdningsmæssig side i forhold til 

medarbejdernes muligheder for adgang til kurser og uddannelser. Det foreslås derfor, at 

der tages stilling til om der er behov for at der igangsættes et arbejde med at præcisere 

og nuancere den nuværende holdning formuleret i personalepolitikkens afsnit 3 om med-

arbejderudvikling. 

 

Kommunens overordnede kompetenceudviklingspolitik er et afsnit i personalepolitikken. 

Der var enighed om at politikken udtrykker de rette holdninger og at det er svært at være 

mere præcis på kommuneniveau, men at der skal ske en udmøntning på sektorniveau og 

på de enkelte arbejdspladser. Der er en oplevelse af at politikken ikke udmøntes alle ste-

der som det er intentionen i politikken. Det blev derfor aftalt, at politikken sendes til be-

handling i de forskellige fælles-MED. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på de 
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værktøjer der findes på intranettet, herunder kursuskataloget som bør anvendes i højere 

grad til at formidle interne kurser. 

 

Bilag: Personalepolitik - 3. Medarbejderudvikling 

 

6. HR-BERETNING  

  

Den færdige HR-beretning for 2017 er blevet publiceret på intranettet kort tid efter Ho-

ved-MED’s møde i september. HR-beretningen tjener som datagrundlag for drøftelser og 

initiativer på alle områder og niveauer i organisationen. Statistikken er på koncernniveau 

og suppleres af de mere detaljerede statistikker det er muligt at trække fra bl.a. lønsy-

stemet på alle ledelsesniveauer. HR-beretning 2017 blev dannet i det nyanskaffede Opus 

LIS-system som HR i 2018 har arbejdet med at sætte op til at levere de data som var øn-

sket i beretningen. Det forventes at HR-beretning 2018 vil kunne leveres noget tidligere i 

2019 idet der dog fortsat vil være ventetid på data fra KRL. 

 

HR-beretning 2017 blev sendt ud i september og danner grundlag for drøftelser forskelli-

ge steder i organisationen. Hoved-MED beder alle fælles-MED tage HR-beretningen op til 

drøftelse. 

 

Ambitionen om at flere medarbejdere kommer på fuld tid blev drøftet. Der er kraftigt fo-

kus på det, ikke mindst på plejeområdet, men statistikkerne indikerer at det ikke lykkes i 

det omfang man ønsker. Der er dog en forventning om at der er sket en udvikling i 2018. 

Lars Harder orienterede om at der arbejdes med en idé om at etablere en database med 

medarbejdere som ønsker at komme op i tid. Det har vist sig svært at realisere i praksis, 

men der er fortsat fokus på emnet. 

 

Bilag: HR-beretning 2017 

 

7. APV | DIGITAL LØSNING  

  

Fælles-MED i Socialafdelingen har bedt Hoved-MED drøfte muligheden for at indføre en 

fælles digital APV-løsning på tværs af Skive kommune, vedr. både fysisk og psykisk ar-

bejdsmiljø. Formålet med et nyt APV-værktøj er at understøtte arbejdsmiljøarbejdet og 

gøre det nemmere at afvikle APV, behandle oplysninger og opsamle viden. 

 

Der blev spurgt til muligheden for at anskaffe et fælles system til APV. Det blev bl.a. 

nævnt at der findes gratis muligheder på nettet som dog ikke vurderes at være særligt 

anvendelige. Det var et synspunkt om at mange arbejdspladser ønsker at anvende deres 

egen model og at en fælles model derfor kan virke hæmmende. 

 

Det blev aftalt, at Arbejdsmiljøgruppen undersøger muligheder med henblik på fornyet 

drøftelse i Hoved-MED. 

 

8. ARBEJDSMILJØDAG  

  

Orientering fra arbejdsmiljødag. 

 

Lone orienterede om den interne arbejdsmiljødag om sundhed den 26. september. Der er 

overvejelser om næste års tema. 
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Der blev orienteret fra en inspirerende temadag afholdt af FTF, FOA og OAO. Der var her 

forskellige bud på at sikre øget opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø bør bl.a. 

tænkes ind i mange sammenhænge og tiltag, f.eks. i forbindelse med budgetlægningen. 

 

9. ETISKE SPILLEREGLER  

  

I forbindelse med medarbejdernes sundhed kommer drøftelser mellem medarbejder og 

arbejdsplads til tider ind på forhold som ellers anses for at være private; medarbejderens 

fysik, livsstil, vaner osv. Der ønskes en drøftelse af etiske overvejelser og holdninger i 

forbindelse med dilemmaer medarbejderen og arbejdspladsen kan blive bragt i. 

 

Der opstår etiske overvejelser i forbindelse med f.eks. sundhedstiltag og i faglige diskus-

sioner på arbejdspladserne. Der var en fælles forståelse af, at det er en levende diskussi-

on som ikke når til nogen egentlig konklusion. Der er i praksis etiske diskussioner og 

overvejelser hver dag. Kommunens værdigrundlag lægger op til etiske overvejelser i alt 

hvad vi gør og udgør i sig selv vigtige etiske pejlemærker. Udvalget vil være opmærksom 

på de etiske aspekter af drøftelserne i andre sammenhænge. 

 

10. FRIHED TIL HELBREDSMÆSSIG UNDERSØGELSE OG BEHANDLING  

  

For et år siden drøftede og justerede Hoved-MED formuleringen i personalepolitikkens af-

snit 7.4 om tjenestefrihed til helbredsmæssig undersøgelse eller behandling. Punktet ta-

ges op til fornyet drøftelse på baggrund af erfaringerne med den lokale udmøntning. 

 

Afsnit 7.4 i personalepolitikken blev drøftet. 

 

Fortolkning af vendingen ”nærmeste familie” i forbindelse med frihed til ”alvorlig sygdom, 

død og begravelse i nærmeste familie” blev drøftet. Tolkningen er, at ”nærmeste familie” 

som udgangspunkt er forældre, partner og børn. Det er dog ikke defineret mere præcist i 

politikken for at åbne op for at særlige familieforhold kan medføre at andre personer ud-

gør ”nærmeste familie” for den konkrete medarbejder. 

 

Der gives frihed med løn ved akut undersøgelse og behandling, samt akut sygdom hos 

børn eller partner. Det blev gentaget, at der med akut forstås ”her og nu”. Der blev dog 

givet eksempler på at dette fortolkes og administreres forskelligt på arbejdspladserne. 

Det blev aftalt, at dette afklares på direktørområderne med henblik på fornyet drøftelse i 

Hoved-MED. 

 

Det blev pointeret at personalepolitikkens linje og intention skal følges og at der ikke er 

tale om en ”minimumspolitik”. 

 

Bilag: Personalepolitik - 7. Personalegoder 

Bilag: Referat fra Hoved-MED 14.12.2017 

 

11. TILLIDSREPRÆSENTANTERS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER  

  

Der er på møde i Hoved-MED rejst spørgsmål om, hvilke regler, der gælder for tillidsre-

præsentanters behandling og opbevaring af f.eks. lønaftaler. Byrådssekretariatet har drøf-

tet spørgsmålet med kommunens DPO og aftalt, at vi skulle afvente en vejledning fra Da-

tatilsynet herom. Det var lovet, at denne ville blive udsendt i foråret 2018.   

 

Datatilsynet er nu kommet med vejledning om ansættelsesmæssige forhold – herunder 

bl.a. faglige organisationers og tillidsrepræsentanters behandling af oplysninger. 
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Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/presse-

og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/nov/ny-vejledning-om-databeskyttelse-og-

ansaettelsesforhold. 

 

Det er aftalt, at kommunens DPO og Byrådssekretariatet drøfter spørgsmålet i uge 49. 

Der vil blive eftersendt nærmere herom.   

 

Lone Knudsen orienterede om den udarbejdede vejledning på baggrund af Datatilsynets 

vejledning, samt møde med DPO. Tillidsrepræsentanter bør så vidt muligt gemme doku-

menter med personfølsomme oplysninger i ESDH. Øvrige kan f.eks. opbevare dokumenter 

i aflåseligt skab. Det blev nævnt at også de faglige organisationers har et ansvar i forbin-

delse med behandling og opbevaring af personfølsomme oplysninger. 

 

12. ØKONOMI  

  

Økonomiudvalget behandler i mødet d. 11. december 2018 evaluering af budget 2019. 

Direktionen indstiller til økonomiudvalgets behandling: 

- at budgetprocessen evalueres 

- at der til og med budget 2022 årligt tages stilling til, om ½ % bedre ressourceudnyttelse 

skal udmøntes ved reduceret pris- og lønfremskrivning eller ved konkrete forslag i fagud-

valgene 

- at ½ % bedre ressourceudnyttelse udmøntes ved reduceret pris- og lønfremskrivning i 

budget 2020. 

 

Per Mathiasen orienterede om den politiske behandling af budgetproceduren for det 

kommende år. 

 

Byrådet har lyttet til bl.a. Hoved-MED’s opfordringer til ikke at reducere unødigt. Der er 

desuden arbejdet i retning af at være mere konkret omkring reduktionerne. Reduktionen 

er generelt faldet fra 2 % til 1½ %. Samlet set er det en positiv bevægelse. 

 

Det nye oplæg som har været fremsendt til dagens møde i Hoved-MED fremsendes til 

Økonomiudvalget i januar. 

 

Der er fokus på servicerammen da overskridelse som bekendt kan føre til sanktioner. Iflg. 

en forbrugsprocentberetning er der udsigt til et mindreforbrug på 4-5 mio. kr. Fagforvalt-

ningernes bud viser til gengæld et merforbrug på 4-5 mio. kr. Samlet set er der en for-

ventning om balance, sådan at der ikke er behov for udmeldinger om opbremsning på 

nuværende tidspunkt. Desuden er der etableret en ”bufferpulje” som anvendes til at und-

gå merforbrug. 

 

Bilag: sagsfremstilling vedr. Budget__og_regnskabsprocedure_2019 

Bilag: Budget__og_Regnskabsprocedure_2019 

 

13. KOMMENDE PUNKTER  

  

Emnet ”Central/decentral” tages op på et senere møde. 

 

14. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Der blev orienteret om at Fælles-MED Social har afholdt temadag om udvalgets arbejde. 
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Der blev orienteret om at Lars Olesen er tiltrådt som ny chef for Pleje og Visitation. Han 

kommer fra en lignende stilling i Struer. 

 

15. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Der blev inviteret til næste møde på materielgården på Gyrovej. 

 

Der var forslag om at et senere møde afholdes på En Bid af Himlen. 

 

16. EVT.  

  

Sundhedsudvalget drøfter aktuelt at indføre røgfri arbejdsdag i hele den kommunale or-

ganisation og emnet tages op til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Hoved-

MED har i løbet af 2017 drøftet rygepolitik flere gange. Det blev besluttede at fastholde 

den gældende personalepolitik, sådan at der er mulighed for på de forskellige sektorom-

råder, eller på den enkelte arbejdsplads, at aftale vilkår for at ryge i arbejdstiden, sådan 

at det ikke er til gene for nogen og naturligvis indenfor lovens rammer. Hoved-MED op-

fordrede i forlængelse heraf fælles- og lokal-MED til en fornyet drøftelse af den lokale 

udmøntning af politikken. Hoved-MED fastholder denne beslutning, med et ønske om at 

fastholde den gældende rygepolitik, og fremsender dette som sit høringssvar i den politi-

ske behandling af spørgsmålet. 

 

Per Mathiasen afsluttede med at sige tak for i år. Han gav udtryk for at det er et meget 

velfungerende udvalg som arbejder på et meget flot, strategisk niveau. Udvalget er ret-

ningssættende og den konstruktive tilgang giver indflydelse. Der er en god dialog i udval-

get, hvor holdningerne kommer frem, der er gode, seriøse debatter, men samtidig plads 

til at have det sjovt sammen. 


