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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  
Godkendt. 
 
Der blev orienteret om, at midler til sprogpraktikanter er fordelt i organisationen efter en 
fordelingsnøgle. Det besluttes lokalt hvordan pengene skal fordeles og anvendes. Dette 
kan evt. tages op i MED lokalt. 
 

2. UDVIKLINGSDIALOG  

  
Status. Mange arbejdspladser har gennemført udviklingsdialoger, bearbejdet det input de 
har fået i lokal-MED/arbejdsgrupper og meldt ind i e-handlingsplanen: Der arbejdes med 
analyse af mønstre og tendenser på tværs af den kommunale organisation. Den 3. april er 
der workshop for ledere og medarbejderrepræsentanter om resultaterne af denne analyse 
og der inspireres til det videre arbejde, bl.a. i en række spor, hvor deltagerne kan fordybe 
sig i de temaer som de finder mest relevante i forhold til deres eget videre arbejde med 
at udvikle trivsel og ledelse på egen arbejdsplads. 
 
Evaluering. HR får generelt mange positive tilbagemeldinger fra arbejdspladser der har 
gennemført Udviklingsdialog. Det opleves nemt og konstruktivt. Alle kommer til orde og 
der bliver drøftet spørgsmål af relevans og betydning for arbejdspladsen. Hoved-MED’s 
indtryk fra organisationen drøftes. Det foreslås, at der gennemføres en mere grundig eva-
luering i MED-organisationen, efter oplæg som behandles i Hoved-MED på et senere mø-
de. 
 
Per Mathiasen indledte med at konstatere, at vi er kommet langt i processen vedr. udvik-
lingsdialogerne som er gennemført mange steder i organisationen. Der er dog også områ-
der, hvor man venter lidt pga. bl.a. store organisationsændringer. 
 
Der gennemføres en sidste fælles workshop for ledere og medarbejderrepræsentanter 
hvor der vil blive set på indsatser og tiltag på tværs, med henblik på at understøtte den 
lokal indsats. Per Mathiasen gav udtryk for, at det er vigtigt, at alle kommer til orde og at 
organisationens og arbejdspladsernes udfordringer kommer frem, så vi har mulighed for 
at agere på det. Drøftelserne skal således handle om hvad der er vigtigt hos os – og hvad 
kan vi gøre ved det. Meldingerne fra organisationen er, at der generelt er en god dialog 
og at det fungerer efter hensigten, dvs., at metoden understøtter at alle får sagt det de 
oplever som vigtigt. Idéen fra Hoved-MED om at gennemføre en ny form for trivselsun-
dersøgelse og ledelsesevaluering har vundet gehør og man er generelt glade for det i or-
ganisationen. 
 
Det er første gang vi gennemfører Udviklingsdialog – dvs. at der vil være noget vi kan gø-
re bedre næste gang. Det forventes at Udviklingsdialog gennemføres samlet for organisa-
tionen hvert andet år fremover, dvs. næste gang i 2019. 
 
Der gives support fra HR til de arbejdspladser som har behov for det. 
 
APV kører videre på de enkelte arbejdspladser. Overvejes indarbejdet i næste omgang. 
 
Hoved-MED følger opfølgningen på længere sigt. 
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3. MED-AFTALE  

  
Der arbejdes fortsat med en revision af MED-aftalen. Der er enighed om aftalens tekst, 
som dog ikke er endeligt underskrevet. Der arbejdes fortsat med at få udfærdiget nye bi-
lag som viser MED-organisationen og fordeling af arbejdsmiljøopgaver på niveauerne i 
MED- og arbejdsmiljøorganisationen. 
Medarbejdersiden foreslår, at der, når aftalen er færdig, afholdes et info-møde/temadag 
for alle ledere og TR og MED-udvalg, evt. for AKUT-midler (se punkt om AKUT-midler). 
 
Der er nu opnået enighed om en revideret aftale. Der arbejdes med bilag om MED-
organisationen inden endelig underskrift. Det forventes at endelig og underskrevet aftale 
foreligger til næste møde. 
 
Det kommer til at fremgå af bilaget, at Hoved-MED har fælles-MED funktion for enkelte 
lokal-MED. 
 

4. ÅRSHJUL  

  
Årshjul er tilrettet efter aftalen på seneste møde om at drøfte trivsel og sygefravær mv. 
på baggrund af HR-beretningen. 
 
Konsekvensrettelse af årshjulet blev godkendt. 
 

5. AKUT-MIDLER  

  
Arbejdsgruppen om anvendelse af AKUT-midler 2017-2018 foreslår, at de ca. 150.000 kr. 
som er til rådighed i perioden frem til næste overenskomstperiode, som starter 1. april 
2018, anvendes til to aktiviteter: 
 
1. Der arbejdes frem mod et fælles arrangement for ledere, AMR og TR i efteråret 2017. 
Arbejdsmiljøgruppen arbejder med et arrangement for ledere og AMR den 26.september, 
dels om forebyggelse af arbejdsulykker, dels om forandringer. Der er indledt en dialog om 
muligheden for at udvide arrangementet, dels deltagermæssigt, så TR også inviteres, dels 
indholdsmæssigt, så der i arrangementet også indgår en del om stress, samt en del om 
den reviderede MED-aftale, som Hoved-MED har foreslået. Det vurderes, at disse emner 
er relevante for hele deltagergruppen af ledere, AMR og TR. Det skal vurderes nærmere 
om delen vedr. arbejdsulykker er relevant for TR eller om den bedre kan placeres på et 
andet tidspunkt eller i forlængelse af det fælles arrangement. 
 
2. Der afholdes seminar i Hoved-MED medio november over to dage. Den første dag er 
temaet dels Udviklingsdialog, dels MED-aftalen med fokus på Hoved-MED’s rolle og sam-
arbejde. Om aftenen vil der være mulighed for socialt samvær. Næste dags formiddag af-
holdes ordinært møde som i nogen grad erstatter mødet i december. Mødet i december 
fastholdes dog af hensyn til budgetprocessen, men reduceres til en times varighed. 
 
Hvis der er yderligere midler til rådighed foreslås det, at de anvendes til afholdelse af en 
temadag i foråret på baggrund af aktuelle temaer fra udviklingsdialogerne. 
 
Arbejdsgruppens oplæg blev godkendt til videre konkretisering. 
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6. FRIKOMMUNEFORSØG  

  
Status på frikommuneprojektet. 
 
Lars Harder orienterede om at der er indsendt tre ansøgninger. Der forventes politisk be-
slutning i løbet af efteråret, med virkning fra nytår, i det omfang byrådet beslutter, at 
Skive Kommune skal deltage. 
 
Materiale om indhold udsendes til udvalget. 
 

7. RYGEPOLITIK  

  
Fælles-MED for Pleje og Visitation samt fælles-MED for Sundhedsafdelingen indstiller i 
fællesskab, at Hoved-MED beslutter at indføre røgfri arbejdsplads for alle ansatte. 
 
Hoved-MED har tidligere evalueret den nuværende rygepolitik og konkluderet at den fun-
gerer hensigtsmæssigt. Politikken lægger op til at der kan findes lokale løsninger og det 
har generelt fungeret til alles tilfredshed. 
 
Der er nu fremkommet forslag fra to fælles-MED. Hoved-MED er generelt enig i intentio-
nerne som også følger aktuelle strømninger i samfundet. Rygning er jo som bekendt en 
markant sundhedsmæssig belastning og kan, trods hensyntagen, fortsat være til gene for 
rygerens omgivelser. 
 
Konsekvenserne af at indføre en mere restriktiv og mindre fleksibel politik blev drøftet. 
Generelt sætter Hoved-MED pris på principperne om fastlæggelse af fælles rammer, kom-
bineret med lokale drøftelser og løsninger. Det giver generelt de bedst mulige løsninger 
for flest muligt ved lokale løsninger, hvor relevante kriterier og vurderinger indgår. Der er 
generelt et ønske om at fastholde en fleksibilitet og respekt for principperne i decentrali-
seringen og den ånd som kommunen normalt arbejder i, hvor de gode løsninger findes 
lokalt. Der opstår derfor et dilemma i forhold til et generelt ønske om fælles retningslinjer 
om en total røgfri arbejdsdag. 
 
Der var enighed om at det er vigtigt at spillereglerne overholdes og at gribe ind, hvis de 
overtrædes. 
 
Det blev aftalt, at afklare de formelle rammer og muligheder for at stramme rygepolitik-
ken yderligere med henblik på oplæg til beslutning på et senere møde. Der vil herefter 
være mulighed for evt. at foretage en høring af de øvrige fælles-MED, hvis Hoved-MED 
finder det nødvendigt. 
 

8. SUNDHEDSORDNING  

  
Status udbud. Orientering fra styregruppen. 
 
Lone Knudsen orienterede om at der er kommet tilbud ind på både fysisk og psykisk del. 
Der afholdes møde, hvor styregruppen mødes med udbydere og træffer endelig beslut-
ning. 
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9. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED BRUG AF MAIL OG SOCIALE MEDIER  

  
Brug af mail og sociale medier. Der har været møde i arbejdsgruppen som vil udarbejde 
et notat med ”opmærksomhedspunkter”. 
 
Arbejdsgruppens forslag blev drøftet. Der blev givet udtryk for ønsker om justering af 
struktur og formuleringer af opmærksomhedspunkterne. Det blev derfor aftalt, at ar-
bejdsgruppen arbejder videre med oplægget med henblik på fornyet behandling på sene-
re møde. 
 

10. DELTIDSANSATTES RET TIL HØJERE ARBEJDSTID  

  
Der er indsat en linje i personalepolitikken om deltidsansattes ret til højere arbejdstid og 
lavet link til aftalen. Medarbejdersiden foreslår at der orienteres om det i Lederforum. 
 
Der er enighed i udvalget om, at det er vigtigt generelt at have fokus på ansattes ret til 
højere arbejdstid. Der er mål om stigende antal fuldtidsstillinger. Det opleves også, at det 
kan være en udfordring at medarbejdere ønsker at komme ned i tid. 
 

11. SPROGPRAKTIK  

  
Notat og status blev drøftet. Ordningen fungerer generelt uproblematisk. 
 

12. ØKONOMI  

  
Regnskab 2016 er nu formelt afsluttet. Det viser et overskud på 125 mio. kr. på ordinær 
drift. Bl.a. har arbejdsmarkedsområdet leveret et større overskud end forventet. Det 
rammer dermed budgettets driftsramme med en afvigelse på kun 2 mio. fra. Per Mathia-
sen udtrykte stor ros og anerkendelse af ledere og medarbejdere, at økonomien samlet 
set er styret så præcist. Der er igangsat proces om at vi skal blive endnu mere præcise i 
budgetopfølgningen. Der er dog også et politisk ønske om at vi rammer til den rigtige side 
– dvs. hellere overskud end underskud. Kommunens budgetstyring kompliceres af, at det 
også afhænger af hvordan det går i andre kommuner mv. 
 
Kassebeholdningen er nu på ca. en halv mia. Det giver anledning til den del drøftelser i 
byrådet. 
 
Budgetproces for budget 2018 er i gang. Der er fokus på høringsprocesser og inddragelse 
af MED, bl.a. vedr. reduktionsblokke, udvidelsesforslag og udmøntning af generel redukti-
on på ½ %. Udgangspunktet ser fornuftigt ud. Budskabet fra forvaltningen er, at det er 
muligt at få en sammenhængende økonomi uden større reduktioner. 
 
Hoved-MED har møde med Økonomiudvalget 22. august og deltager i byrådets budget-
temamøde 29. august. 
 

13. NYT FRA OMRÅDERNE  

  
Lone Knudsen orienterede fra Hovedarbejdsmiljøudvalget. Der har været afholdt møde i 
februar. Det går bedre med lokale undersøgelser af arbejdsskader. Der er nedsat en ar-
bejdsgruppe om hjælp til kolleger til stressramte, hvor der er mulighed for at flere kan 
deltage. 
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Sammensætning af arbejdsmiljøgruppen drøftes, bl.a. vedr. muligheden for at inddrage 
ressourcepersoner ad hoc. 
 
Thomas Lindberg orienterede om to tyverier i Den Blå Diamant. Der arbejdes på at 
stramme op på sikkerheden. 
 

14. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  
Næste møde afholdes 24. maj. 
 

15. EVT.  

  
Det blev taget op, at der ofte tales om ”Skiveånden” i organisationen. Begrebet er aktuelt 
set anvendt i forbindelse med et stillingsopslag. Det blev drøftet hvad det egentlig vil si-
ge. Per Mathiasen svarede, at det er et samlende udtryk for de mange gode sider af Skive 
Kommunes virksomhedskultur. Den er bl.a. karakteriseret ved lavt hierarki, nærhed, til-
lid, anerkendende, kollegialt fællesskab og samarbejde på kryds og tværs. Det blev be-
mærket, at Skiveånden kan være svær at definere, men let at opleve. 
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