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Mødedato: 18. september 2019 

 

Mødested: Den Blå Diamant, plan 2, mødelokale Pulsen 

 

Mødetidspunkt: 10:00 

 

Mødet hævet: 13:00 

 

 

Deltagere: Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Gitte 

Hansen, Hanne Bistrup Andersen, Helle Bank, Henrik Mink, 

Henrik Nielsen, Henrik Sørensen, Jan Lund-Andersen, Jesper 

Lynnerup, Lars Harder, Leif Primdal, Lena Smed, Lone Knudsen, 

Maja Birk Davidsen, Merete Møller, Per Mathiasen, Thomas 

Lindberg, Tina Grove, Ricki Laursen 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Godkendt. 

 

Punktet vedr. befordringsgodtgørelse blev taget op igen. Det blev konstateret, at direkti-

onen har besluttet at indføre merudgiftsprincippet, som er blevet belyst og drøftet indgå-

ende på flere møder i Hoved-MED. HR står for implementering af MinLøn app’en i dialog 

med områderne. Udvalget lagde vægt på at der skal være god tid til implementering. Im-

plementering og ikrafttræden af merudgiftsprincippet skal således tidligst ske 3 måneder 

efter udmelding i organisationen. 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 12. juni 2019 

 

2. UDVIKLINGSDIALOG  

  

Status vedr. Udviklingsdialog i efteråret 2019. 

 

Der har været holdt informationsmøder for bl.a. nye ledere, samt fælles introduktionsdag 

den 29. august. 

 

Arbejdspladserne er nu i gang med planlægningsarbejdet, herunder vurdering af behov 

for hjælp fra HR. 

 

Arbejdspladserne skal inden 1. december sende deres udviklingsplan med oversigt over 

indsatser til Fælles-MED. Formålet er, at hvert Fælles-MED har mulighed for at samle op 

på temaer og indsatser, der går på tværs af området og evt. iværksætte udviklingstiltag, 

som kan støtte udviklingen på arbejdspladserne. Fælles-MED sender de indsamlede pla-

ner videre til HR, som samler op på temaer og indsatser, der går på tværs af hele organi-

sationen og iværksætter centrale udviklingstiltag, som kan støtte udviklingen på arbejds-

pladserne. Det forventes således at der foreligger en opsamling til behandling i Hoved-

MED i december. Opsamling danner grundlag for den fælles opfølgningsdag den 29. janu-

ar. 

 

https://intranet.skivekommune.dk/documents/10843 

 

Det blev konstateret, at organisationen er godt i gang med processen vedr. Udviklingsdia-

log for efteråret 2019. Udviklingsdialog gennemføres dermed for anden gang. Der er gang 

i den konkrete planlægning på arbejdspladserne. De arbejdspladser som vurderer, at de 

har behov for hjælp fra HR, er ved at melde ind, og de første arbejdspladser er så småt i 

gang med selve udviklingsdialogen. 

 

Der var stor ros til opstartsdagen som HR afholdt den 29. august. Der var enighed om at 

det var en form for opstart som også vil være hensigtsmæssig at brug næste gang. 

 

Der etableres en oversigt over lokale indsatser med henblik på en fælles understøttelse af 

indsatsen, både på sektor- og kommuneniveau. Dette sker ved at lokal-MED sender deres 

handlingsplaner frem til fælles-MED og Hoved-MED (via HR) samtidig, senest 1. decem-

ber. Der kan være arbejdspladser som af forskellige grunde ikke kan nå fristen 1. decem-

ber. Deres handlingsplan vil således ikke kunne indgå i opsamlingen, som bl.a. danner 

grundlag for opfølgningsdagen i januar. Det vægtes dog, at den enkelte arbejdsplads har 

en god proces i det tempo, som passer bedst i arbejdspladsens generelle planlægning. 
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3. RYGEPOLITIK  

  

Status vedr. implementering af byrådets beslutning om rygepolitik. 

 

Det blev aftalt at formand og næstformand drøfter udsendelse af nyt brev til MED-

organisationen. 

 

4. FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING  

  

Der blev på Hoved-MED’s møde i marts stillet spørgsmål til, om de pligtige kurser i før-

stehjælp gennemføres. Det blev aftalt, at spørgsmålet tages op i de relevante fælles-MED 

og tages op i Hoved-MED igen. 

 

Emnet har været drøftet i flere fælles-MED. Det blev konstateret, at der ikke etableres 

fælles førstehjælpsundervisning på kommuneniveau. Drøftelse af en fælles førstehjælps-

politik kan evt. tages op senere. 

 

5. FULDTID/DELTID  

  

Drøftelse af status på indsatsen for at få flere medarbejdere op i tid. Udsat fra mødet i ju-

ni. 

 

Lars Harder orienterede om arbejdet på ældreområdet med at få flere deltidsmedarbejde-

re, som ønsker det, op i tid. Det blev konstateret, at der er en fælles interesse i, at med-

arbejdere som ønsker det, får det antal timer de ønsker og der gøres et stort konkret ar-

bejde på arbejdspladserne. Der er dog en række udfordringer, bl.a. at medarbejderne ik-

ke altid ønsker at arbejde på de tidspunkter hvor de ekstra timer ligger. Der kan dermed 

være udfordring at udnytte de ekstra timer effektivt. 

 

Der er etableret en database med medarbejdere som ønsker fuld tid – uanset hvornår de 

ekstra timer ligger. Der arbejdes med udbredelse af kendskabet til databasen, blandt 

medarbejderne på området. 

 

Der var forståelse for, at der er tale om en længerevarende proces, da også etablerede 

kulturer og arbejdsgange skal tilpasses. 

 

6. INDIVIDUELLE ANSÆTTELSER TIL SÆRLIGE OPGAVER  

  

I forskellige dele af organisationen sker der ansættelser til særlige opgaver som ikke er 

dækket af overenskomst. I disse situationer ansættes medarbejderen på individuelle vil-

kår. Dvs. at der indgås en kontrakt som regulerer ansættelsesforholdet. 

 

Der ønskes en drøftelse på baggrund af en konkret sag på ældreområdet. 

 

Per Mathiasen orienterede om, at der i særlige tilfælde ansættes medarbejdere til be-

stemte opgaver som ikke er dækket af overenskomst. I disse tilfælde er det ikke muligt 

for kommunen at ansætte på overenskomst. I stedet udarbejdes en individuel kontrakt. 

Den konkrete sag, som er årsagen til at emnet bringes op, er således ikke på nogen måde 

udtryk for en ny tendens i retning af at kommunen ønsker i højere grad at ansætte med-

arbejdere udenfor overenskomst. Den konkrete problemstilling er ved at blive undersøgt 

nærmere med henblik på at sikre den korrekte løsning i den givne situation. 
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7. NYT FRA HOVEDARBEJDSMILJØGRUPPEN  

  

Lone Knudsen orienterede om at gruppen vil arbejde med trusler, bl.a. på sociale medier. 

Desuden tages krænkelser op på baggrund af bl.a. ny vejledning fra Arbejdstilsynet. Der 

skal bl.a. være opmærksomhed på hvordan man som arbejdsplads kan pådrage sig et an-

svar. 

 

Bilag: Hovedarbejdsmiljøgruppen Referat_af_møde_28_august 

 

8. ØKONOMI  

  

Per Mathiasen orienterede om forventet regnskab 2019. Resultatet af ordinær drift for-

ventes at blive 135 mio. kr. Overskuddet skyldes primært refusioner, reguleringer og et 

større overskud på arbejdsmarkedsområdet. I forhold til servicerammen ser det ud til at 

vi holder rammen og rammer meget tæt på det budgetterede. 

 

Budget 2020 er forsinket i den politiske proces pga. den sene økonomiaftale mellem rege-

ringen og KL. Det budgetmæssige udgangspunkt er således først kendt nu. Udgangssitua-

tion er et resultat på 71 mio. kr. og et kassetræk på 78 mio. kr. Nu kører budgetlægnin-

gen som den plejer og Byrådet afholder budgetseminar den 30. september, hvor be-

mærkninger fra fagudvalg behandles. Der er generelt god styring af økonomien og stor 

forudseenhed med udfordringer. 

 

9. KOMMENDE PUNKTER  

  

- Ledelsesudviklingsstrategi 

- Seminar i Hoved-MED 20.-21. november 

- Servicetjek om sygefravær. Opfølgning medio 2020. 

- Frihed til helbredsmæssig undersøgelse og behandling. Undersøgelse af retningslinjer og 

praksis i andre kommuner. 

 

- Rygepolitik 

- Opfølgning på fuldtid/deltid. 

- Kompetenceudviklingsmodel for sundhedsfaglige medarbejdere 

 

10. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Der har været afholdt møde i ligestillingsudvalget som bl.a. skal arbejde med ligestillings-

redegørelse. Kommissorium sendes ud til Hoved-MED’s medlemmer til orientering. Lige-

stilling og løn har været drøftet i udvalget efter opfordring fra et af Hoved-MED’s med-

lemmer. Der orienteres fra udvalget på et senere møde. 

 

Der blev orienteret om kompetenceudviklingsmodel for sundhedsfaglige medarbejdere. I 

et ”kompetencespind” vurderes medarbejderens kompetencer på fem dimensioner. Ho-

ved-MED var meget interesserede i modellen og ønsker at høre mere om indhold og erfa-

ringer på et senere tidspunkt, med henblik på inspiration og evt. udbredelse til flere om-

råder. 
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11. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Det blev aftalt, at udvalgets medlemmer i højere grad tilstræber at punkter som ønskes 

sat på udvalgets dagsorden beskrives og underbygges, så det er mere klart for udvalget 

hvad der skal drøftes og på hvilket grundlag. 

 

12. EVT.  

  

Det blev aftalt, at der tilføjes en bemærkning i personalepolitikkens afsnit 7.4 om at 

”nærmeste familie” kan være individuelt, men som udgangspunkt forstås som børn, part-

ner og forældre. 

 

Det blev aftalt, at direktørernes oplæg fra byrådets budgettemamøde den 17. september 

sendes ud til udvalgets medlemmer. 


