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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Vedr. pkt. 7 i referat af mødet 1. juni: Der blev spurgt til om der kan orienteres til både 

formand og næstformand for lokal-MED i forbindelse med arbejdsskader. Lone Knudsen 

undersøger nærmere. 

 

Referatet fra det ekstraordinære møde 15. august blev drøftet. Det blev slået fast, at bør-

neattest er et krav for at være på en arbejdsplads med børn. Heller ikke sprogpraktikan-

ger uden børneattest placeres på arbejdspladser med børn. KL arbejder på retningslinjer 

om hvordan formalia opretholdes og resultatet heraf afventes. I forhold til sprogpraktik-

ker generelt drøftes fordeling og nærmere håndtering i chefgrupper og lokal-MED. Der ta-

les i oplægget om praktikanternes kompetencer. Det blev understreget, at sproglæring 

det primære, men at der også gøres et forsøg på at matche person og arbejdsplads.  Af-

tale med organisationerne om samarbejde om praktikker mv. er på trapperne. Aftalen in-

deholder sprogpraktikker gennem generel aftale om praktikker. 

 

2. SAMMEN AD NYE VEJE  

  

Drøftelse af oplæg til strateginotat. Strategien behandles politisk i oktober. 

 

Hoved-MED drøftede en samlet udviklingsstrategi på sit seminar i starten af året og der 

har efterfølgende været en drøftelse i byrådet. Strateginotatet er herefter formuleret på 

den baggrund. Per Mathiasen introducerede strateginotatet og bemærkede bl.a., at stra-

tegien indeholder mange ord, men at de er velvalgte og det er vigtigt at have en strategi 

som er tydelig og konkret. Notatet består af tre dele. 

 

1. Evaluering. Konklusionen er, at meget går godt i forhold til de tidligere opstillede mål. 

 

2. Udfordringer. Der er kort beskrevet en række udfordringer vedr. bl.a. demogra-

fi/centralisering, pres på økonomien, arbejdspres og silotænkning. 

 

3. Indsatsområder. Der er seks indsatsområder. Under emnet Organisation og ledelse er 

det bl.a. beskrevet hvordan New Public Management ikke ukritisk må omsættes til prak-

sis. Der skal mere fokus på fagligheden og medarbejdernes evne til at vurdere og håndte-

re arbejdssituationen og at løse opgaven. Organisationskulturen har en meget stor betyd-

ning, bl.a. for fokus på faglighed, motivation og engagement. 

 

Per Mathiasen indledte en mere dybtgående drøftelse af temaet organisation og ledelse, 

som særligt relevant for Hoved-MED. Det er Per Mathiasens holdning, at det er vigtigt, at 

Hoved-MED signalerer overfor resten af organisationen, at trivsel og arbejdsmiljø er vigti-

ge emner, som skal sættes på dagsordenen på de enkelte arbejdspladser. Der er i Hoved-

MED og i resten af organisationen igangsat en række initiativer, temadage, workshops 

mv. som skal understøtte dette. Det er dog afgørende, at konkrete og aktuelle problem-

stillinger drøftes på alle niveauer i MED-systemet, ikke mindst lokalt. Der er bl.a. arbejdet 

med at klæde ledere og medarbejderrepræsentanter yderligere på som trivselsagent i 

MED-uddannelsen. Sygefravær analyseres nærmere på flere områder. Der arbejdes fort-

sat med HR-beretningen, så der sikres et datagrundlag og en analyse af situationen i or-

ganisationen. Der lægges op til, at HR-beretningen fremover bruges yderligere til at ana-

lysere årsager og handlemuligheder. 

 

Det let stigende sygefravær de seneste par år har været at finde i langtidssygefraværet. 

Dette kan have flere årsager og det er ikke muligt at pege på en entydig forklaring. Selv-

om statistikken viser en lille stigning i sygefraværet bør vi stadig være opmærksomme 

på, at vi ligger blandt de syv kommuner med det laveste sygefravær og over tid blandt de 

2-3 bedste. Men der bør også fremadrettet være opmærksomhed på udviklingstendenser. 

Også byrådet er blevet gjort opmærksom på organisationens oplevelse af arbejdspres og 
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tendenser til stress, og der er derfor skabt en politisk opmærksomhed på sammenhæn-

gen mellem opgaver og ressourcer. Det er således adresseret direkte overfor byrådet, at 

det, i det omfang den økonomiske situation giver mulighed for det, vil være hensigts-

mæssigt med mindre besparelseskrav, konkrete reduktioner, strukturændringer mv., så 

øgede krav og nye opgaver ikke blot resulterer i øget arbejdspres. 

 

Udvalget drøftede forskellige synspunkter og oplevelser vedr. sygefravær. 

 

Det blev drøftet, om det vil være muligt, i sundhedsordningen, at have yderligere fokus 

på stress og forebyggelse. Det blev aftalt, at tage dette op i forbindelse med det forestå-

ende udbud af psykologordningen. 

 

Der var bred enighed om, at der er mange gode initiativer. Det er dog stadig oplevelsen, 

at der kan være arbejdspladser, hvor det ikke har været muligt at håndtere problemer 

omkring sygefravær tilstrækkeligt effektivt. Der er behov for at man forholder sig til pro-

blemet lokalt og konkret. Fra Hoved-MED opfordres der til at man bruger kommunens po-

litikker og værktøjer. Der bør således lokal være bevidsthed om, at der er pligt til – og 

også at det er legitimt – at tage problemer op. Hoved-MED’s rolle er i høj grad, at få sat 

fokus på emnet og udtryk en holdning, som kan være med til at skabe en god kultur og 

en italesættelse af kommunens værdier på området.  

 

Det blev drøftet om der er behov for nye værktøjer, så de enkelte arbejdspladser og ved 

hvad de kan gøre i den konkrete situation. 

 

Det blev aftalt, at der udarbejdes et oplæg til hvordan Hoved-MED fremover kan drøfte 

problemstillinger i relation til sygefravær på et mere uddybende og nuanceret grundlag, 

både i forhold til status, årsager og i forhold til indsatser og handlemuligheder. 

 

Der er også en forståelse for, at der skal fokuseres på at skabe effekt i de initiativer der 

allerede er sat i gang, herunder ikke mindst Udviklingsdialogerne som gennemføres i star-

ten af 2017, præcis med det formål, at skabe udvikling i den lokale trivsel og ledelse. Der 

opfordres derfor til, at man sikrer, at de aktuelle, relevante, målrettede emner tages op i 

forbindelse med Udviklingsdialogerne. 

 

Der var desuden enkelte konkrete kommentarer til formuleringer i strategien. Disse juste-

res i strategidokumentet inden det sendes til politisk behandling. 

 

3. UDVIKLINGSDIALOGER  

  

Præsentation og drøftelse af koncept og MED’s rolle ved gennemførelse af Udviklingsdia-

loger. 

 

Ricki Laursen præsenterede det koncept for Udviklingsdialoger som er udviklet og som li-

ge nu afprøves i pilotforløb på tre arbejdspladser. 

 

Tilbagemeldingen fra Hoved-MED’s medlemmer var, at det er et spændende koncept og 

at det bliver en spændende proces. 

 

Der blev udtryk bekymring for, om det kan blive svært at gennemføre konceptet på store 

arbejdspladser med mange medarbejdere. Der vil være fokus på dette aspekt og metoden 

vil blive undersøges i pilot-fasen i forhold til om den fungere på både små og store ar-

bejdspladser. 

 

Der følges op på Udviklingsdialogerne i Hoved-MED i december, når pilot-forløbene er 

gennemført og inden konceptet rulles ud i hele organisationen. 
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4. DIGITAL LEDELSE  

  

Oplæg til proces om arbejde med digital ledelse. 

 

Christian Bertelsen orienterede om projekt vedr. digital ledelse som er defineret i digitali-

seringsstrategien. Der igangsættes en proces, som bl.a. har til formål at afklare, hvad vi 

forstår ved god digital ledelse i Skive Kommune og hvordan vi kan arbejde med at udvikle 

digital ledelse, med henblik på at få en styrket ledelse af digitaliseringsprocesserne, her-

under valg af løsninger, sikker implementering og realisering af gevinsterne. Processen 

skal skabe ejerskab og konkret indhold i begrebet digital ledelse. Projektet handler såle-

des ikke om at finde tekniske løsninger, men er ledelses- og organisationsorienteret og 

forudsætter kompetenceudvikling. Processen er primært for ledere og for medarbejdere 

som arbejder meget med digitalisering. Den konkrete deltagelse drøftes og fastlægges på 

direktørområderne. 

 

Fra medarbejderside blev der givet udtryk for, at der kunne være behov for større invol-

vering af medarbejderne i digitalisering, så der i større grad kommer fokus på praktiske 

ønsker og behov. Christian Bertelsen var enig i, at der skal være fokus på at digitalisere 

det der giver mening – ikke bare det der er muligt. 

 

Der blev spurgt til om der bliver fulgt op på resultaterne af processen, og det blev aftalt, 

at følge op i Hoved-MED igen om et års tid. 

 

5. RYGEPOLITIK  

  

Orientering om at rygepolitikken er opdateret redaktionelt som følge af lovændring. 

 

Redaktionel ændring af rygepolitikken blev godkendt. 

 

6. BRUTTOLØNSORDNING  

  

Principiel afklaring af om Hoved-MED ønsker fornyet drøftelse af mulighederne for at ind-

føre bruttolønsordninger vedr. f.eks. uddannelse. 

 

Mulighederne for at indføre bruttolønsordninger blev drøftet på baggrund af konkrete 

henvendelser om bl.a. at finansiere uddannelse via bruttolønsordninger. Hoved-MED’s 

holdning er fortsat, at der ikke indføres bruttolønsordninger i Skive Kommune. Emnet kan 

evt. tages op igen senere, hvis regelgrundlaget ændres væsentligt, sådan at der opstår 

relevante nye muligheder. 

 

7. MED-AFTALE  

  

Status. 

 

Medlemmer af forhandlingsudvalget vedr. revision af MED-aftalen har indsendt en række 

kommentarer i forbindelse med en skriftlig høring. Der samles op på disse tilbagemeldin-

ger med henblik på at der indgås en ny MED-aftale. 

 

8. ÆGTEFÆLLEJOB  

  

Lars Harder orienterede om at der arbejdes med en ny ordning, hvor private virksomhe-

der støtter hinanden i at rekruttere gennem en ægtefælleordning. 
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Lone Knudsen orienterede om, at der ikke er så gode muligheder for Skive Kommune som 

arbejdsgiver, for at deltage i sådan en ordning. Ægtefællehensyn vurderes iflg. grundlæg-

gende forvaltningsretslige principper for at være et usagligt hensyn i forbindelse med re-

kruttering. Det vil dog være muligt at etablere en kontaktperson-ordning, hvor ægtefæller 

kan henvende sig til en person i kommunen for en uforpligtende dialog om jobmulighe-

derne. 

 

Hoved-MED besluttede at støtte initiativet på den foreslåede måde. 

 

9. ØKONOMI  

  

Per Mathiasen orienterede om kommunens økonomi. 

 

Forventet regnskab 2016 rammer med en meget lille overskridelse på 3,5 mio. Der er ik-

ke noget der tyder på, at overskridelsen får nogen negativ effekt pga. forventet mindre-

forbrug på landsplan. Der er givet bevillinger til et likviditetsforbrug på 80 mio. Der for-

ventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Samlet set forventes et faktisk mer-

forbrug på 55 mio. Kassebeholdningen forventes at være omkring 400 mio. ved udgangen 

af året. 

 

Den positive økonomiske situation, sammenholdt med organisationens fokus på stress og 

arbejdspres, har givet anledning til at anbefale en udvidelse. Der er også i byrådet fokus 

på stress og arbejdspres i organisationen, hvilket påvirker viljen til at slække på besparel-

seskravene. Der arbejdes derfor i budget 2017 med en nettoudvidelse på 17 mio. i for-

hold til 2016. Der forventes et resultat af ordinær drift på 60 mio. kr. i 2017, hvilket er 

fint i henhold til den økonomiske politik. Der skal ske store afdrag på gæld de kommende 

år. Der er derfor behov for at sikre et større overskud. Det får dog formodentlig ikke stor 

betydning for organisationen. Der forventes en kassebeholdning på ca. 370 mio. ved ud-

gangen af 2017. 

 

Skive Kommune har samlet set sund økonomi. Per Mathiasen tillægger medarbejdernes 

bidrag stor betydning og takker for indsatsen. 

 

10. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Lone Knudsen orienterede fra Hovedarbejdsmiljøudvalget. Medarbejdersiden skal finde to 

nye medlemmer som meldes ind til Lone. Arbejdspladserne er generelt ikke gode til at 

indrapportere arbejdsulykker. Der er arbejdet med at forbedre dialogen og samarbejdet 

med Arbejdstilsynet. Der afholdes temadag 27. oktober om arbejdstilsyn, arbejdsskader 

og arbejdsglæde. 

 

Christian Bertelsen orienterede om at der i stabene er afholdt møde om samarbejdet med 

Arbejdstilsynet, som har givet anledning til en større gensidig forståelse. 

 

11. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Der var stor tilfredshed med den drøftelse af bl.a. trivsel, arbejdspres og sygefravær, som 

punktet om Sammen ad nye veje gav anledning til. 

 

Næste møde, den 15. december, holdes på rådhuset som tidligere år. På mødet drøftes 

bl.a. anvendelse af AKUT-midler, samt status vedr. frikommuneforsøg. 
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12. EVT.  

  

Intet. 


