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Mødedato: 3. marts 2016 
 
Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant 
 
Mødetidspunkt: 12:00 
 
Mødet hævet: 15:00 
 

 
Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård 

Abildgaard, Christian Bertelsen, Gitte Hansen, Hanne Bistrup 
Andersen, Hanne Pedersen, Henrik Nielsen, Jørgen Christensen, 
Lars Harder, Leif Primdal, Lene Skovsager, Lone Knudsen, 
Merete Møller, Per Mathiasen, Thomas Lindberg, Ricki Laursen 
 

 
Fraværende: Heine Mortensen, Maja Birk Davidsen, Per Nors 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  
Godkendt. 
 
Som opfølgning på punktet om førstehjælpskurser blev det nævnt, at der aktuelt arbejdes 
med tilbud fra leverandører. 
 
Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 9. december 2015, kl. 16:00 - 19:00 
 

2. GRIB VÆRDIERNE  

  
Værdigrundlag 
Endelig formuleret efter seminaret i Hoved-MED. Byrådet orienteret om ny mission, vision 
og værdier 1. marts. Der arbejdes i HR med udarbejdelse af historiebøger. Workshop II 
afholdes i fire hold i perioden 8. til 17. marts. 
Bilag: Mission, vision og værdier. 
 
Ledelsesværdier 
Drøftelse af ledelsesværdierne i udvidet Lederforum 31. marts. 
Er der meldt tilbage med deltagere fra medarbejdersiden? 
Bilag: Udkast til beskrivelse af ledelseskompetencer. 
 
Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 
Koncept for dialogbaseret undersøgelse udarbejdes sammen med Lead. Pilotforløb inden 
sommerferien. Gennemførelse september-november. 
 

Værdigrundlag 

Det endelige resultat af arbejdet på Workshop 1 og i Hoved-MED foreligger og er præsen-
teret for byrådet. De nyfortolkede værdier danner nu grundlag for det videre arbejde i 
Grib værdierne-processen, hvor Workshop 2 afholdes i de kommende uger. 

Per Mathiasen orienterede om at byrådet ønsker at drøfte mission og vision på et tema-
møde. 

Ledelsesværdier 

Der afholdes seminar 31. marts med et udvidet Lederforum, samt en række medarbejder-
repræsentanter som er ved at blive udpeget af medarbejdersiden i Hoved-MED. 

Det blev aftalt, at ledelsesrollerne bør beskrives nærmere, da der ikke altid er overens-
stemmelse mellem rollernes betegnelse og de forskellige titler der anvendes forskellige 
steder i organisationen. 

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 

Ricki Laursen orienterede om at der arbejdes med at udvikle en model for gennemførel-
sen af de dialogbaserede undersøgelser. Modellen drøftes på mødet i Hoved-MED 1. juni 
inden den i første omgang afprøves i et pilotforløb. 

Til arbejdet med udarbejdelsen af modellen fortsætter arbejdsgruppen vedr. Grib værdi-
erne. Gruppen består af Birthe Søndergård Abildgaard, Lene Skovsager og Bill Pharsen. 

 
Bilag: Mission, vision og værdier 2016 
Bilag: Udkast til ledelsesgrundlag 2016 
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3. SAMMEN AD NYE VEJE  

  
Status og videre proces. Drøftet på temamøde i Byrådet 1. marts. Formulering af strate-
gipapir. Drøftelse i Hoved-MED 1. juni og efterfølgende politisk godkendelse. 
 
Oplægget som blev drøftet på seminar i Hoved-MED er blevet præsenteret på temamøde i 
byrådet. Der følges op med en sag til Økonomiudvalget med forslag til temaer som Byrå-
det kan vælge at tage op til drøftelse. Der formuleres et egentligt strategidokument til po-
litisk behandling inden sommerferien. 
 

4. MED  

  
MED-aftale 
Status på genforhandling af MED-aftalen. Sendes til skriftlig høring i forhandlingsudvalget.  
Drøfte implementeringen af aftalen med henblik på at sikre, at vi får kendskab til aftalen 
ude i organisationen. 
 
Hoved-MED’s forretningsorden 
Evaluering. 
Bilag: Hoved-MED’s forretningsorden og årshjul. 
 
Referater 
Tilgængeligheden af Lokal-MED og Fælles-MED referater. 
 
Generel evaluering 
Evaluering af MED-arbejdet. 
 

MED-aftale 

Ricki Laursen orienterede om at forhandlingsudvalget har aftalt at ny aftale med de sidste 
aftalte rettelser sendes til skriftlig høring i udvalget med henblik på at der foreligger en ny 
aftale inden sommerferien. Den nye aftale tages herefter op i Hoved-MED 

Hoved-MED’s forretningsorden 

Det tilstræbes, at referaterne kommer hurtigere ud, af hensyn til det videre arbejde i 
MED-strukturen. 

Der var forslag om at budget- og regnskabsproceduren drøftes i Hoved-MED allerede i de-
cember. Mulighederne herfor undersøges nærmere. Det sikres, at den aktuelle budget- og 
regnskabsprocedure er tilgængelig på intranettet. 

Forelæggelse af budget- og regnskabsprocedure for Hoved-MED  

Der er i budget- og regnskabsproceduren lagt op til at Hoved-MED drøfter proceduren på 
dette møde. Tidspunktet og orienteringen er i overensstemmelse med de tidligere år, men 
muligheden for at fremrykke orienteringen om budget- og regnskabsproceduren til de-
cember blev drøftet. Budget- og regnskabsproceduren vil fremover blive drøftet på mødet 
i december måned, såfremt Hoved-MED ønsker det. 

Referater 

Det blev drøftet om referater fra lokal- og fælles-MED skal lægges på intranettet. Det blev 
besluttet, at det afgøres i det enkelte udvalg. Det vil dog ofte være hensigtsmæssigt at 
bruge intranettet for at sikre tilgængelighed for udvalgets medlemmer og f.eks. for de re-
levante fælles-TR. Intranettet bør bruges af fælles-MED med henblik på at gøre referater 
tilgængelige for en bredere kreds, på samme måde som Hoved-MED gør det. 
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Generel evaluering 

Det er oplevelsen i Hoved-MED, at der generelt er et godt samarbejde, præget af åben-
hed og en høj grad af inddragelse om vigtige emner, herunder bl.a. organisationens stra-
tegier og politikker. 

Det blev nævnt, at der flere steder arbejdes med fælles-MED’s rolle. 

Bilag: Hoved-MEDs forretningsorden og årshjul 
 

5. ARBEJDSMILJØ  

  
Sygefraværet 
Udvikling i sygefraværet. Stiger det samlet set i hele kommunen eller er der særlige om-
råder hvor stigning forekommer? Årsager? Hvad gør vi ved det? Der ønskes en redegørel-
se på mødet om hvordan sygefraværet udvikler sig og en drøftelse af hvordan vi håndtere 
det. 
Bilag: HR-beretning 2014. 
 
Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden 
Hovedarbejdsmiljøgruppens status på retningslinjer for arbejdsrelateret vold udenfor ar-
bejdstiden. 
Bilag: HR-beretning 2014 

 

Sygefraværet 

Det blev aftalt, at HR-beretning vedr. 2015 udarbejdes snarest efter samme model som 
HR-beretning 2014. HR-beretning 2015 tages op til drøftelse i Hoved-MED i juni. 

Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden 

Der arbejdes med emnet i Hovedarbejdsmiljøgruppen. 

Opfølgning på arbejdsmiljødrøftelser 

Tages op på næste møde. 

Der bør være en mere konsekvent anvendelse af skemaerne til de årlige arbejdsmiljødrøf-
telser med henblik på at sikre gode lokale drøftelser og større ensartethed i tilbagemel-
ding og opsamling på tværs. 

 

6. BESPISNING PÅ KURSER  

  
Fælles-MED Pleje og omsorg har drøftet besparelser. I den forbindelse har man drøftet 
bespisning når medarbejdere er på kurser. Fælles-MED har bedt Hoved-MED drøfte em-
net. 
 
Fra Pleje og Omsorg spørges til praksis på andre områder. Det blev konstateret, at det er 
meget forskelligt. Det blev på den baggrund aftalt, at praksis og retningslinjer fastlægges 
på områderne. 
 

7. ØKONOMI  

  
Orientering om budget- og regnskabsproceduren og den økonomiske status i øvrigt. 
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Medarbejdersiden i udvalget har afholdt møde med økonomichef Jens Jørgen Iversen, 
hvor bl.a. budget- og regnskabsproceduren blev drøftet. 

Per Mathiasen orienterede om den aktuelle økonomiske situation, herunder det aktuelle 
arbejde med reduktioner på ½ % som følge af bedre ressourceudnyttelse, samt bered-
skabsforslag og udvidelses- og anlægsforslag. Der lægges desuden op til at der udarbej-
des budgetanalyser på ældreområdet, kulturområdet og erhvervslivets vilkår. Fælles-MED 
vil nu drøfte oplæggene inden udvalgenes behandling. 

Hoved-MED deltager i Økonomiudvalgets møde i august og i byrådets temadag vedr. 
budget 2017 i august, samt ved borgmesterens budgetorientering i oktober. 

Fra medarbejderside blev der spurgt til om der fortsat bliver lagt penge i kommunekas-
sen. Per Mathiasen svarede, at resultatet er ekstremt tæt på servicerammen. Penge som 
bliver lagt i kassen kommer fra udsving på bl.a. arbejdsmarkedsområdet og er altså ikke 
penge som ikke bruges på driften. 

Økonomiske konsekvenser af udviklingen på integrationsområdet blev drøftet. Lars Har-
der forklarede, at det afhængig af kommunens evne til at få personerne ud af forsørgelse, 
i forhold til kommunegennemsnittet.  Nytilkomne er i tre måneders intensiv sprogtræning 
inden de aktiveres på en arbejdsplads. Sprogpraktik et væsentligt element. Der var enig-
hed om, at der indgås en aftale om hvordan disse sprogpraktikker udmøntes i organisati-
onen. 

Afsnit 4.11 i budget- og regnskabsproceduren 

I budget- og regnskabsprocedurens afsnit 4.11 står der, at ”Udmøntningen af reduktionen 
på ½ % ved en bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune forelægges Hoved-
MED forud for fagudvalgenes behandling primo marts 2016”. Der blev spurgt til betydnin-
gen af dette afsnit. Det præciseres, at afsnit 4.11 skal forstås således, at Hoved-MED på 
mødet i marts orienteres om, at der på alle udvalgsområder gennemføres en reduktion på 
½ %, samt at fagudvalgene påbegynder arbejdet med den konkrete udmøntning i ud-
valgsmøderne i marts.  

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren er det afgørende, at der i de enkelte forvaltnin-
ger, områder, institutioner og afdelinger sker en medarbejderinddragelse i forbindelse 
med budgetlægningen. Dette betyder, at Hoved-MED kun drøfter de besparelsesforslag, 
som kan henføres til Hoved-MED’s ressortområde. 
 

8. FRIVILLIGHEDSPOLITIK  

  
Den nye frivillighedspolitik har været i høring. Som opfølgning på seneste møde drøftes 
politikkens område og udmøntning. 
 
Lars Harder orienterede om frivillighedspolitikken som har været til høring i organisatio-
nen og nu er godkendt politisk. Politikken dækker frivilligt socialt arbejde i hele organisa-
tionen. Der er ingen klar definition af hvad frivilligt socialt arbejde er. I det omfang der er 
tvivl tages der stilling på den enkelte arbejdsplads – dvs. i lokal-MED – til udmøntning af 
politikken. Der var enighed om at fælles-MED har en rolle i forhold til at drøfte udmønt-
ningen i organisationen og sætte rammerne for den lokale udmøntning. 
 

9. STATUS FRA UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER  

  
Lone Knudsen orienterede om Hovedarbejdsmiljøgruppens arbejde. 
Der arbejdes bl.a. med vold og trusler, herunder afklaring af hvordan anmeldelser skal fo-
regå. Voldspolitikken revideres. 
Der er ikke alvorlige arbejdsskader eller påbud fra Arbejdstilsynet. Det er påkrævet at 
formalia omkring APV overholdes. 
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Det er vigtigt at søge læge efter arbejdsskader af hensyn til en eventuel arbejdsskadesag. 
Det skal undersøges om sundhedsordning kan anvendes i den forbindelse. 
Der planlægges en temadag. 
 

10. NYT FRA OMRÅDERNE  

  
Der blev fulgt op på tidligere drøftelser vedr. lukning af afdelinger på Sabroegaarden. Alle 
pædagogiske medarbejdere har fået andet arbejde. To øvrige har endnu ikke andet ar-
bejde. Der pågår tilpasning på arbejdspladsen i forhold til den nye situation. Vurderingen 
er, at det fungerer godt efter omstændighederne og at processen er kørt godt. 
 

11. EVALUERING AF MØDET OG NÆSTE MØDE  

  
Næste møde, den 1. juni kl. 12.00, afholdes hos Birthe Søndergård Abildgaard på Jebjerg 
Ældrecenter, Søndergade 20, 7870 Roslev. Forslag til sted for senere møder bedes meldt 
ind til Ricki Laursen. 
 

12. EVT.  

  
Intet. 
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