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Mødested: Sundhedshuset, Resenvej 25, Skive, plan 4, mødelokale 2 
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Deltagere: Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Gitte 

Hansen, Hanne Bistrup Andersen, Henrik Nielsen, Henrik 

Sørensen, Jan Lund-Andersen, Jesper Lynnerup, Jørgen 

Christensen, Lars Harder, Leif Primdal, Lena Smed, Lone 

Knudsen, Merete Møller, Per Mathiasen, Tina Grove, Ricki 

Laursen 

 

 

Fraværende: Lene Skovsager, Maja Birk Davidsen, Thomas Lindberg 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Per Mathiasen indledte med at byde Jan Lund-Andersen, direktør for Kultur og Familie, 

velkommen som nyt medlem af udvalget. 

 

Referatet blev godkendt idet det præciseres vedr. pkt. 2, at Hoved-MED SKAL orienteres 

om lokale ændringer i MED-strukturen (jf. pkt. 3 nedenfor). 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 21. marts 2018 

 

2. UDVIKLINGSDIALOG  

  

Udviklingsdialog er efterhånden gennemført på stort set alle kommunens arbejdspladser. 

Der foreligger således omfattende erfaringer med Udviklingsdialogen. Der er i flere om-

gange gennemført evalueringer blandt deltagerne og på arbejdspladserne. Tilbagemeldin-

gerne er generelt meget positive. HR har samlet erfaringer og evalueringer, med fokus på 

forbedringsmuligheder, i et notat som eftersendes. Det er tidligere aftalt, at det er hen-

sigten at gennemføre Udviklingsdialog i hele organisationen hvert andet år. De fleste ar-

bejdspladser gennemførte Udviklingsdialog i 2017 og næste fælles gennemførelse plan-

lægges derfor til 2019. Udviklingsdialog drøftes og evalueres med henblik på justering og 

optimering til næste forløb. Projektleder og HR-konsulent Maria Ø. Olesen fra HR deltager. 

 

Per Mathiasen introducerede til evalueringen af Udviklingsdialogerne ved at konstatere, at 

Skive Kommune med Udviklingsdialogen er gået foran på et felt, hvor mange andre 

kommuner og organisationer er interesserede i at forsøge at finde nye veje. Der har ge-

nerelt været mange positive tilbagemeldinger i organisationen om hvordan det har været 

at arbejde med Udviklingsdialog. Med evalueringen er der dog også fokus på hvor det vil 

være muligt at forbedre konceptet til næste gang det skal gennemføres. 

Maria Olesen fra HR deltog og fremlagde forslag til justeringer og fokuspunkter til det vi-

dere arbejde med konceptet. De arbejdspladser hvor Udviklingsdialog har fungeret min-

dre godt er præget af manglende tillid, hvilket har blokeret for en åben og konstruktiv 

dialog. Der er på disse arbejdspladser behov for hjælp til gennemførelsen af Udviklingsdi-

alogen, som i øvrigt vurderes at være et udmærket værktøj også i disse situationer. Det 

har været svært på forhånd at konstatere på hvilke arbejdspladser der har været et be-

hov. Der bør derfor fremover gøres en ekstra indsats for at der tilbydes hjælp til de ar-

bejdspladser, hvor der er behov. Beslutningen træffes som udgangspunkt i lokal-MED. 

Hvis ikke der er enighed må spørgsmålet bringes et ledelsesniveau op. 

Der var enighed om at det er vigtigt, at Udviklingsdialogen følges op af konkret handling. 

Opfølgningen skal ske på arbejdspladsen og det er også her man har ansvaret for at det 

sker. Der skal arbejdes med en mere præcis vejledning til opfølgningen fremadrettet. 

Det er tidligere besluttet at Udviklingsdialog skal gennemføres hvert andet år. Der skal 

konkret tages stilling til hvornår det skal ske næste gang. Der har været en del spredning 

på gennemførelsen i første omgang og der skal derfor udarbejdes en tidsplan som finder 

et kompromis mellem de arbejdspladser som gennemførte tidligt og dem som først har 

gennemført senere. Oplæg til tidsplan forelægges på næste møde i Hoved-MED. Der for-

ventes at blive opstart i 2. halvår 2019. 

Merete Møller og Henrik Nielsen blev udpeget til at deltage i en arbejdsgruppe om videre-

udvikling af konceptet for Udviklingsdialog med henblik på næste gennemførelse. 

Det skal sikres, at det er præciseret i materialet, at medarbejderrepræsentanter i lokale 

arbejdsgrupper mv. udpeges af medarbejderne på arbejdspladsen. 
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3. MED-ORGANISATION  

  

Som det blev drøftet på seneste møde forekommer der ændringer i MED-strukturen af to 

primære årsager: 

 

1. Organisationen og ledelsesstrukturen ændrer sig og MED-strukturen ændres som kon-

sekvens heraf. Det blev aftalt, at det tilstræbes at Hoved-MED orienteres om ændringer. 

Ændringer i MED-strukturen bør indberettes til HR som opdaterer oversigten over MED-

strukturen på baggrund heraf. Det foreslås, at oversigten vedlægges Hoved-MED’s dags-

orden til hvert møde til orientering. 

 

2. MED-strukturen ændres fordi to eller flere arbejdspladser ser en fordel i at lægge deres 

lokal-MED sammen. Det blev aftalt, at der udarbejdes et skema som disse lokal-MED skal 

bruge, når overvejelserne i forbindelse med sammenlægningen skal forelægges Hoved-

MED til godkendelse. Udkast til skema drøftes. 

 

Elsebeth Hummelgaard, pleje- og visitationschef, deltog og orienterede om ændret MED-

organisation på ældreområdet som konsekvens af organisationsændringen pr. 1. januar 

2017. Formålet med ændring af MED-organisationen var at afspejle den nye organisering, 

at styrke en mere aktiv MED-organisation, samt at fokusere yderligere på arbejdsmiljøet. 

Den nye organisering er blevet til i en omfattende og inddragende proces, hvor en bredt 

sammensat arbejdsgruppe, med bistand fra HR, har udarbejdet et oplæg som har været i 

høring i hele organisationen. Oplægget er herefter drøftet med organisationerne, god-

kendt og der er sket valg til MED-udvalgene, sådan at den nye MED-organisation har 

kunnet træde i kraft 1. januar 2018. 

 

Det blev drøftet, at der er områdelederteams, dvs. at flere ledere med ledelsesansvar 

indgår i ét MED-udvalg. Dette afspejler den reelle organisation og er godkendt af hoved-

organisationerne. Det blev fremhævet, at der er udpeget én leder som formand for hvert 

udvalg, som det også fremgår af diagrammet over MED-organisationen. 

 

Den nye struktur, og herunder MED-strukturen, evalueres i slutningen af 2018. Der vil i 

den forbindelse bl.a. være fokus på hvordan de nye lederteams fungerer. 

 

Det blev aftalt, at det nye skema til anmeldelse af ændringer i MED-strukturen udfyldes 

og fremsendes til Hoved-MED. 

 

Udformning af skemaet blev drøftet. Det tilføjes i feltet om arbejdsmiljøet, at det også 

beskrives hvordan ændringen vil styrke medindflydelsen. Der tilføjes et felt, hvor det kan 

angives om der er emner, hvor der er forskellige opfattelser mellem ledere og medarbej-

dere. 

 

Det blev aftalt, at skemaet fremover skal bruges til indberetning af alle ændringer i MED-

strukturen og tilgår Hoved-MED. 

 

Det blev aftalt, at aktuelle ændringer i MED-strukturen på socialområdet ligeledes indbe-

rettes i skemaet. 

 

Bilag: Skema ved sammenlægning af lokal-MED 

Bilag: MED-struktur juni 2018 
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4. STRESSFOREBYGGELSESINDSATS  

  

På det seneste møde drøftede Hoved-MED sundhedsordningen. Det blev på den baggrund 

aftalt at arbejde videre med en stressforebyggelsesindsats med særligt fokus på foran-

dringer og arbejdspladsens håndtering af stress. Det blev aftalt, at sundhedsordningens 

styregruppe arbejder videre med emnet i et samarbejde med sundheds- og psykologord-

ningens leverandører. Der orienteres om arbejdet. 

 

Ricki orienterede om arbejdet. Der er arrangeret møde mellem styregruppen og psyko-

logordningens leverandør om det videre arbejde. 

 

Der blev orienteret om, at arbejdsgruppen om at være kollega til en stressramt pt. arbej-

der med formidling i organisationen. 

 

5. O.18 OG LOKAL LØNDANNELSE  

  

Evaluering af konfliktforløbet i Skive Kommune. 

 

Vejledende ramme for lokal løndannelse (tidsplan 2018-2021) til endelig godkendelse. 

 

Per Mathiasen gav udtryk for at processen har været flot håndteret af både ledere og 

medarbejdere i Skive Kommune. Der er bl.a. arbejdet intenst og grundigt med aftaler om 

nødberedskab mv. under stramme tidsfrister og alle har udvist den fornødne fleksibilitet 

og professionalisme. 

 

Ricki Laursen orienterede om at alle tro-og-love-erklæringer er slettet fra personalesa-

gerne. Der følges op på at sikre at også lister over omfattede og undtagne medarbejdere 

slettes. 

 

Tidsplanen for den nye overenskomstperiode blev godkendt. 

 

Bilag: Tidsplan for lokal løndannelse i Skive Kommune 2018-2021 

 

6. KURSUSADMINISTRATIONSSYSTEM  

  

Systemet Planorama testes i integration med intranettet og forventes i drift snarest. 

 

Ricki Laursen orienterede om de sidste tekniske udfordringer som gør at systemet endnu 

ikke er taget i brug. Der forventes en løsning snarest. Når systemet er klart til at åbne vil 

det blive lanceret i organisationen. Det blev foreslået at lave informationsmøder. Hoved-

MED orienteres særskilt. 

 

7. HR-BERETNING  

  

Der orienteres om status på arbejdet med HR-beretning for 2017. 

 

Der arbejdes med det nye Opus LIS på HR-området, som bl.a. skal levere data til HR-

beretningen. Det er et teknik svært system, men der forventes at være materiale klar til 

arbejdsgruppens videre arbejde efter sommerferien. 
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8. ØKONOMI  

  

Per Mathiasen orienterede om forventet regnskab 2018. Der er pt. en forbrugsprocent 

som er ½ % under samme tidspunkt sidste år. Der er en forventning om at holde ser-

vicerammen. Det ser generelt meget fornuftigt ud. 

 

Budget 2019. Der er indgået aftale om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL. 

Resultatet for Skive Kommune er ca. 45 mio. kr. bedre end tidligere udmeldt. Resultat er, 

at vi nogenlunde rammer det overskud på den ordinære drift vi skal jf. den økonomiske 

politik. Der er i budgettet indlagt effektiviseringer på ½ %. Reduktionsblokke sendes til 

høring i kommende dage og behandles i de politiske udvalg i august. 

 

9. KOMMENDE PUNKTER  

  

Per Mathiasen orienterede om at sygefraværet i Skive Kommune samlet set har været 

stigende siden 2013. Fra et meget lavt niveau er det steget til i 2017 at ligger over lands-

gennemsnittet. Emnet har været drøftet i direktionen, som finder det nødvendigt med et 

fornyet fokus på sygefraværet og en vurdering af, om der skal justeres på kommunens 

indsatser. Stigningen findes primært i stigende langtidssygefravær og en stigning på æld-

reområdet. Det ser dog ud til at fraværet er faldende igen i starten af 2018. Stigningen 

vurderes også i nogen grad at kunne tilskrives de stigende økonomiske konjunkturer og 

den faldende ledighed. 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at planlægge det kommende seminar i Hoved-MED. 

Temaet ligger indenfor feltet sygefravær, stress, trivsel og arbejdsmiljø. Hoved-MED øn-

sker at være på forkant med initiativer. Der kan evt. hentes inspiration udefra til semina-

ret. Til arbejdsgruppen blev Leif, Gitte, Lene, Lars og Ricki udpeget. 

 

Arbejdsgruppen arbejder efter seminaret videre med anvendelse af AKUT-midler i øvrigt. 

 

10. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Lone Knudsen orienterede vedr. arbejdsmiljø. Der er pt. ingen påbud, kun vejledninger 

fra Arbejdstilsynet. Der er flere rapporteringer vedr. vold. Der ses nærmere på statistik 

fra sundhedsordning. Der planlægges en arbejdsmiljødag den 26. september 2018 for 

AMR, TR og ledere, om det sunde arbejdsliv, samt om mobning og chikane. 

 

Der blev orienteret om, at Park og Vej arbejder med et tema om mænd og sundhed. 

 

Der blev orienteret om at der i Pleje og Visitation planlægges et forløb om motion, kost og 

vaner for overvægtige medarbejdere. 

 

Bilag: Referat fra Hovedarbejdsmiljøgruppens møde 24. maj 2018 

 

11. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Jan Lund-Andersen gav som nyt medlem af udvalget udtryk for at mødet havde været en 

god oplevelse med en behagelig og arbejdsom stemning, effektivt og mange konstruktive 

tilkendegivelser fra udvalgets medlemmer. 

 

Der var tak til Tina Grove som havde sørget for lokaler og forplejning. 
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12. EVT.  

  

Der blev spurgt til løsninger vedr. tillidsrepræsentanters opbevaring af personfølsomme 

oplysninger. Lone Knudsen undersøger mulige løsninger. 

 

Direktør Per Nors træder ud af Feriefondens bestyrelse. Jan Lund-Andersen meldte sig 

som afløser. 

 

Det blev nævnt, at der i forbindelse med overenskomstfornyelsen er afsat 0,2 % til lokal 

løndannelse. Hvordan det er meningen at midlerne skal anvendes belyses til næste møde. 


