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Per Mathiasen, Thomas Lindberg, Ricki Laursen 
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Lena Smed og Anna Mogensen blev budt velkommen som nye medlemmer af udvalget. 

 

1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Godkendt. 

 

2. UDVIKLINGSDIALOG  

  

Status på Udviklingsdialog. Der er afholdt Opvarmningsmøder og planlægnings- og forbe-

redelsesarbejdet er gået i gang på arbejdspladserne. Den 25. januar klædes lederne på til 

at facilitere selve Udviklingsdialogen som gennemføres herefter. Den 16. marts har ar-

bejdspladserne frist til at melde temaer og indsatsområder ind til HR. På Hoved-MED’s 

møde 30. marts 2017 vil der foreligge udkast til opsamling på arbejdspladsernes tilbage-

meldinger. På Hoved-MED’s møde i maj vil der kunne drøftes en generel evaluering af 

processen. På Hoved-MED’s møder sidst på året 2017 vil mere generelle resultater og er-

faringer kunne drøftes, bl.a. med henblik på at overveje kommende undersøgelser og 

evalueringer, samt inddragelse af resultaterne i tværgående indsatser mv. 

 

Per Mathiasen indledte. Udviklingsdialogen er den nye form for trivselsundersøgelse og 

ledelsesevaluering i Skive Kommune, som nu, efter beslutning i Hoved-MED, gennemføres 

i hele den kommunale organisation. Den nye metode er mere fremadrettet og udviklings-

orienteret, end tidligere spørgeskemaundersøgelser. Han vurderer, at organisationen nu 

er moden til den nye form. Der skal dog også være opmærksomhed på de eventuelle 

ulemper som den nye form måtte have. Det er afgørende vigtigt, at der etableres en god 

atmosfære på alle arbejdspladser, for et godt møde med drøftelse af god ledelse og triv-

sel, hvor alle medarbejdere kan komme til orde, og har lyst til at give udtryk for sine op-

levelser og at bidrage med både positive og kritiske holdninger. 

 

Der har været gennemført en antal pilotforløb som indtil videre viser gode resultater. Me-

toden skal nu bruges på alle vores arbejdspladser i de kommende måneder. Der vil sene-

re ske en mere systematisk evaluering af forløbet og den nye metode, herunder også i 

Hoved-MED.  Opsamlinger fra arbejdspladserne vedr. indsatsområder mv. vendes også i 

Hoved-MED på et senere tidspunkt. 

 

Det blev fra medarbejderside oplyst, at Udviklingsdialogerne på nogle områder er udskudt 

pga. omstruktureringer ol. Per Mathiasen bemærkede, at det er vigtigt, at Udviklingsdia-

logen passer ind og underbygge det øvrige arbejde med trivsel og ledelse i organisatio-

nen. Det er dog også vigtigt at fastholde en overordnet fælles proces for at sikre mulig-

heden for fælles opsamling og indsatser. Der fastholdes derfor en fælles proces selvom 

der er mulighed for en lokal planlægning og tilpasning. 

 

Det blev drøftet, at det generelt er mange arbejdstimer der bruges i udviklingsdialogen. 

Der var enighed om at Udviklingsdialog skal betragtes som en investering og det blev 

bl.a. betonet, at løbende fokus på trivsel og ledelse er afgørende for både medarbejderne 

og for organisationen i det hele taget. Desuden er det ikke en ny aktivitet, men en erstat-

ning for andre typer undersøgelser. 

 

3. SYGEFRAVÆR  

  

Efter drøftelsen af udviklingsstrategien Sammen ad nye veje er der udarbejdet oplæg til 

en årlig drøftelse i Hoved-MED af sygefravær. Hensigten er at give Hoved-MED et bedre 
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grundlag for en konstruktiv drøftelse af kommunens politikker, strategier og konkrete ind-

satser med henblik på fastholdelse af et lavt sygefravær på alle kommunens arbejdsplad-

ser. Der skal bl.a. arbejdes videre med HR-beretningens indhold. 

 

Sygefravær er tidligere drøftet i Hoved-MED, bl.a. i forbindelse med drøftelsen af Sam-

men ad nye veje. Der er udarbejdet oplæg til en mere systematisk drøftelse i Hoved-MED 

i 2017. Oplægget blev godkendt. Hoved-MED’s årshjul konsekvensrettes. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe. Fra medarbejdersiden blev Henrik Nielsen, Leif Primdal 

og Hanne Bistrup udpeget. 

Der var forslag om, at der i det videre arbejde også skal være fokus på de langtidsfriske. 

 

4. MED  

  

Der arbejdes med omorganiseringer i pleje og omsorg, skole- og dagtilbud, i socialafde-

lingen og i sundhed og psykiatri. På mødet ønskes en drøftelse af, hvordan der i forbin-

delse med disse organisationsændringer også fremadrettet sikres en struktur, med reel 

medindflydelse og medbestemmelse. Det er vigtigt, at de opgaver og det samarbejde der 

løses af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter 

og ledere også fremadrettet løses med et højt niveau. Her tænkes på samarbejde og in-

tern kommunikation mellem medarbejdere og ledere i en systematisk indsats for trivsel 

og arbejdsglæde, et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår. Vi har et fælles ønske om at 

være en attraktiv arbejdsplads og en velfungerende kommunal organisation. 

Per Mathiasen indledte med at orientere om et oplæg han har holdt til en konference i 

FOA om ledelse det gode samarbejde i MED. Arbejdet i Skive Kommune mødte anerken-

delse fra andre kommuner, forskere mv. 

Det er vigtigt at have fortsat fokus på det gode MED-samarbejde i hele organisationen. 

Der var enighed om, at det er vigtigt at styrke interessen for MED-struktur og samarbejde 

i forbindelse med omstruktureringer, hvor ledelsen ’rykker længere væk’. Der skal holdes 

fast i den gode samarbejdskultur – og arbejde på at forbedre den, hvor den ikke virker. 

Det blev drøftet, hvordan det er muligt at arbejde med det. Det blev bl.a. fremført, at der 

skal være tid og plads til at arbejde med at få det til at fungere. Hoved-MED ønsker at 

sende et signal til hele organisationen om, at det er vigtigt at arbejde med. Der er bl.a. 

eksempler fra fælles- og lokal-MED på at man arbejder med det gode samarbejde, f.eks. i 

temadage ol. 

Oplevelsen af, at der bliver færre med tillidsbeskyttelse blev drøftet. Der er generelt op-

fattelsen, at færre tillidsbeskyttede kan være resultatet af omstruktureringer selvom det 

ikke er hensigten. Formålet er en mere effektiv organisation. 

Det er vigtigt i forbindelse med omstillinger, at der er tillid mellem ledelse og medarbej-

dere og at der arbejdes med gode processer, dialog og indflydelse. Der skal således også 

være en accept af at der er ting som kan smutte i de komplicerede processer. Det kan 

evt. være hensigtsmæssigt at operere med et stort lokal-MED i en overgangsfase for at 

alle kan se sig selv i det nye. 

Det blev aftalt fremover at orientere gensidig i Hoved-MED om større påtænkte organisa-

tionsændringer. 

MED-aftale 

Nyt udkast til revideret aftale er sendt ud til forhandlingsudvalget. Der sættes en frist for 

kommentarer efter nytår. Revideret aftale forventes at kunne forelægges på næste møde 

i Hoved-MED. 
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Hovedarbejdsmiljøudvalget 

Lone Knudsen orienterede om nye medlemmer af udvalget. Henrik Nielsen, Merete Møller 

og Hanne Bistrup er nye på medarbejdersiden. Pleje- og visitationschef Elsebeth Hum-

melgaard er ny på ledersiden. 

 

5. SUNDHEDSORDNING  

  

Orientering om udbud af sundhedsordningen. 

 

Lone Knudsen orienterede om at arbejdsgruppen aktuelt arbejder med udbudsmateriale 

med henblik på udbud af fysisk og psykisk ordning i løbet af 2017. Det overvejes at gøre 

sparring med ledere, TR og AMR til en fast del af ordningen. Der er desuden fortsat ønske 

om fokus på stress og forebyggelse. 

Den nuværende ordning er evalueret i flere MED-udvalg og blandt AMR. Arbejdsgruppen 

modtager gerne yderligere forslag og kommentarer. 

 

6. AKUT-MIDLER  

  

Anvendelse af puljen. 

 

Der er afsat ca. 150.000 kr. for resten af overenskomstperioden, dvs. indtil 31. marts 

2018, som kan bruges til formål som Hoved-MED beslutter. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag. Fra medarbejdersiden blev Gitte 

Hansen, Leif Primdal og Lene Skovsager udpeget. 

Det blev foreslået, at der kan arbejdes med ny den reviderede MED-aftale og samarbejdet 

i Hoved-MED. Der var desuden forslag om at arbejde med ”Det gode arbejdsliv” og stress. 

Endelig var der forslag om at der kan arbejdes med temaer som kommer fra Udviklings-

dialogerne i løbet af foråret eller til at evaluere Udviklingsdialogen. Arbejdsgruppen ind-

henter yderligere signaler og idéer til initiativer. 

 

7. FRIKOMMUNEFORSØG  

  

Det er aftalt, at Hoved-MED orienteres om status på Frikommuneforsøg. 

 

Lars Harder orienterede om det aktuelle frikommunenetværk som giver bl.a. Skive Kom-

mune rettighed til at melde sig ind i et fællesskab om at få særlov på nogle konkrete om-

råder indenfor specialiserede socialområde. Processen for de konkrete muligheder vil 

danne baggrund for høring i organisationen – også i MED, men forventes ikke at have sto-

re medarbejderkonsekvenser. Eventuelle ændringer som er MED-stof kommer det med på 

traditionel vis. 

Der var enighed om at MED-systemet skal understøttes til at drøfte relevante forhold der 

måtte opstå, efter de generelle procedurer for drøftelse i MED. 

 

8. SAMARBEJDSAFTALE OM LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK  

  

I 2011 indgik Jobcenter Skive en aftale med LO Skive-egnen om en samarbejdsaftale 

vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik. I 2013 blev gruppen af samarbejds-

partnere udvidet til også at omfatte FTF og AC, og aftalen blev opdateret. 

 

I september 2016 er der opnået enighed om en ny revideret udgave af aftalen. Dette in-

debærer bl.a., at målgruppen er blevet udvidet fra ledige dagpengemodtagere, personer 
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som modtager kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse samt jobparate kontanthjælps-

modtagere til også at omfatte flygtninge i integrationsperioden, herunder flygtninge i 

praktik på kommunale arbejdspladser. 

 

Formålet med aftalen er  

- at sikre et tæt samarbejde om brugen af virksomhedsaktivering 

- at sikre at virksomhedsrettet aktivering anvendes som et aktivt redskab ud fra målet i 

den lediges ”Min plan”/integrationskontrakt og arbejdsmarkedets rekrutteringsbehov 

- at sikre klare mål og resultater i aktiveringen for ledige og virksomheder 

- at sikre lokale rammer for partsinddragelsen ved oprettelse af pladser til virksomheds-

praktik og løntilskudsjob. 

 

Aftalen består af selve aftaleteksten samt bilag. Bilaget er en praktisk vejledning til tillids-

repræsentanter, ledere m.fl. Aftalen blev i oktober fremlagt for Erhvervs- og Arbejdsmar-

kedsudvalget. Den blev officielt underskrevet den 2. november 2016. 

 

Lars Harder orienterede om at aftalen nu er underskrevet. 

Der er ved at komme godt gang i sprogpraktikkerne. Dette er et vigtigt integrationsværk-

tøj, og dermed en vigtig samfundsmæssig funktion, men det skal samtidig sikres, at det 

foregår ordentligt på arbejdspladserne. Der er mulighed for at kontakte arbejdsmarkeds-

området, hvis ikke det fungerer. 

Der blev udtrykt bekymring for, hvordan problemstilling vedr. børneattester håndteres. 

Ingen må være alene med børn, hvis der ikke er børneattest. Der blev givet udtryk for at 

medarbejderne skal være klædt på til at tage imod praktikanter. Generelt var der enighed 

om at gøre en indsats for at få sprogpraktikkerne til at lykkes. Der følges op med en sta-

tus på næste møde i Hoved-MED. 

Der er midler afsat til sprogpraktikpladserne. Fordelingen heraf foregår på direktørområ-

derne. Det kan således tages op på områderne hvordan pengene fordeles og bruges. 

 

9. BORGERRÅDGIVER  

  

Forslag om oprettelse af borgerrådgiverfunktion er til politisk behandling. Bilag eftersen-

des. 

 

Lars Harder orienterede om, at der er truffet beslutning i Økonomiudvalget om, at der op-

tages forhandling med Randers Kommune om en ordning med person udenfor forvalt-

ningsstrukturen som borgere kan henvende sig til, med henblik på, at byrådet tager en-

delig beslutning. 

 

10. PERSONALEPOLITIK  

  

En dom i en konkret sag vedr. frihed til lægebesøg har i Skive Kommune sat fokus på 

egen personalepolitik og vejledninger på det område. Der orienteres om arbejdet med at 

sikre, at Skive Kommunes eget materiale stemmer overens indbyrdes og med den aktuel-

le dom. 

 

Ricki Laursen orienterede om at dom vedr. fravær i forbindelse med speciallægeundersø-

gelse (Landsretsdom af 31. oktober 2016) ikke giver anledning til ændring af Skive Kom-

munes personalepolitik. Der ligger en vejledning om samme emne på intranettet med en 

lidt anden ordlyd, hvilket giver anledning til misforståelser. Det blev aftalt, at vejledning 

fjernes fra intranettet og at der henvises til formuleringen i personalepolitikken. 

 

Omtale af deltidsansattes ret til højere arbejdstid i personalepolitikken. 
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Det blev drøftet, at relativt mange medarbejdere er på deltid, med meget små timetal, og 

at der er tvivl om, hvorvidt disse medarbejdere på deltid i tilstrækkeligt omfang tilbydes 

at gå op i tid. Guide til rekruttering på intranettet lægger op til overvejelse om at sætte 

personalet op i tid i forbindelse med stillingsledighed. Der kan dog være behov for at 

kommunens holdning og retningslinjer på dette punkt bliver formidlet yderligere. Der kan 

muligvis være tale om en lokal kultur eller tradition som gør, at det opleves som svært at 

ændre, selvom man kan se, at det kan lade sig gøre andre steder. Det er vigtigt at arbej-

de med etablering af flere fuldtidsstillinger af hensyn til både trivslen, kvalitet/kontinuitet 

og rekrutteringsmulighederne. 

Det blev aftalt, at der linkes til rammeaftalen fra personalepolitikken på intranettet. Des-

uden bør både ledere, TR og lokal-MED være opmærksomme på dette og bidrage til at 

sikre, at det efterleves på arbejdspladsen. 

 

11. REVISION AF VOLDSPOLITIK  

  

På Hovedarbejdsmiljøudvalgets møde 1. december blev forslag til ændring af voldspolitik 

behandlet og fremsendes til behandling i Hoved-MED. Ændring er markeret med gult. 

Ændringen er en konsekvensrettelse som følge af, at der er sket en lovændring som på-

lægger arbejdsgiver at udarbejde retningslinjer for arbejdsrelateret vold udenfor arbejds-

tiden (såvel som indenfor arbejdstiden). Fælles-MED udvalgene er orienteret om lovæn-

dringen. 

 

Udkast til ændring i voldspolitik vedr. vold udenfor arbejdstiden blev godkendt. 

 

12. KOMMUNIKATIONSPOLITIK  

  

Erhverv og Udvikling, samt HR, har ajourført kommunikationspolitikken som er vedtaget i 

Hoved-MED i 2011. TV-Skive er taget ud af politikken og sociale medier er tilføjet. Desu-

den er der foretaget mindre rettelser, som tilpasning af afdelingsbetegnelser ol. Afdelin-

gerne drøfter om det evt. vil være hensigtsmæssigt med en mere grundig opdatering på 

et senere tidspunkt. Den ajourførte politik fremlægges til orientering. 

 

Det blev taget til efterretning, at der er foretaget mindre justeringer i kommunikationspo-

litikken. 

 

13. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED MEDARBEJDERNES BRUG AF MAIL OG 

SOCIALE MEDIER  

  

Økonomiudvalget har den 8. november drøftet ”Muligheder for fastsættelse af regler og 

retningslinjer for medarbejdernes brug af kommunale mails til private formål”. Økonomi-

udvalget besluttede at ”sagen sendes til Hoved-MED til videre foranstaltning”. ”Hoved-

MED opfordres til at opstille opmærksomhedspunkter omkring brug af kommunale mails 

og sociale medier”. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af 

opmærksomhedspunkter til senere drøftelse i Hoved-MED. 

 

Der skal efter politisk beslutning udarbejdes opmærksomhedspunkter for medarbejdernes 

brug af mail og sociale medier. Der sættes ikke begrænsninger, men drøftes ting man 

skal være opmærksom på som medarbejder, f.eks. at slette kommunal mailsignatur, når 

mailen anvendes privat. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lone Knudsen og IT-chef Michael Hviid. Fra medar-

bejdersiden blev Lena Smed og Anna Mogensen udpeget. 
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14. ØKONOMI  

  

Budget- og Regnskabsproceduren drøftes som aftalt i Hoved-MED. Proceduren er fortsat 

under politisk behandling og vedtages politisk i januar 2017. 

 

Der orienteres om kommunens økonomi generelt. 

 

Christian Bertelsen orienterede om budgetprocedure. Der er lagt vægt på, at der er god 

tid til behandling af budgettet, herunder at der bliver høring af de relevante MED-udvalgt i 

budgettets forskellig faser. Den politiske behandling starter derfor tidligere, bl.a. vedr. 

budgetanalyser. Arbejdet med budgettet sker også generelt tidligere i fagudvalgene. Ho-

ved-MED har ikke mindst en rolle i budgetprocessen ved mødet med Økonomiudvalget 

(22. august 2017) og deltagelsen i temamødet om budget (29. august 2017). Processer-

ne på områderne, herunder drøftelser i fælles-MED, meldes ud på områderne. 

Der blev spurgt til hvordan det besluttes hvad der skal laves budgetanalyser af. Det er 

emner som politisk ønskes belyst, heraf også emner som er foreslået af administrationen. 

 

Per Mathiasen orienterede om kommunens økonomi generelt. 2016 er gået godt. Der er 

et driftsresultat på ca. 100 mio. primært pga. mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. 

Der er en kassebeholdning på over 400 mio. Dette er en del af baggrunden for at byrådet 

er blevet opfordret til ikke at foretage så store besparelser som tidligere, jf. også arbejds-

pres mv. Dette vil også være rådet til byrådet vedr. budget 2017. Både Skive Kommune 

og kommunerne under et holder sig indenfor driftsrammen og der er derfor ikke udsigt til 

sanktioner. 

Skive Kommune har desuden fået 14 mio. i ekstraordinært tilskud. Byrådet skal forholde 

sig til anvendelsen. Byrådet opfordres fra medarbejdersiden til at overveje muligheder for 

at investere i medarbejderne, f.eks. i form af videreuddannelse, løsning af særlige opga-

ver eller tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. 

 

15. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Hanne Pedersen nævnte, at det er hendes sidste møde og fra nytår afløses af Tina Grove. 

 

 

16. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Fra et af de nye medlemmer af udvalget blev der givet udtryk for, at der er en fri om-

gangstone og plads til at sige hvad man har lyst til i udvalget. Per Mathiasen bemærkede 

hertil, at det er vigtigt at komme frem med sine holdninger i en god atmosfære, da det er 

vigtigt med alle de gode indspark. 

 

Per Mathiasen afsluttede mødet med at takke for det gode samarbejde. Der er blevet ar-

bejdet med mange gode ting i 2016; Grib værdierne, nyt værdigrundlag, ledelsesgrundlag 

og meget andet. Han gav udtryk for, hvor bemærkelsesværdigt det bl.a. er, at Hoved-

MED der er med til at formulere hvad god ledelse er i Skive Kommune. Han takkede for 

indsatsen, da det er værdigivende at alle er med til at byde ind med hvad der er vigtigt. 

Hoved-MED er dermed kulturbærere for den samlede organisation. Hans oplevelse er, at 

Hoved-MED arbejder super godt og takkede alle for indsatsen. 

 

Møder i 2017: 

30/3 Møde 9.00-11.00 
24/5 Møde 12.00-14.30 
22/8 Møde med Økonomiudvalget 
29/8 Deltagelse på byrådets budget-temamøde 
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13/9 Møde 12.00-14.30 
14/12 Møde 16.00-18.00 
 

17. EVT.  

  

Intet. 


