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Mødedato: 20. marts 2019 

 

Mødested: Materielgården, Gyrovej 5, 7800 Skive 

 

Mødetidspunkt: 10:00 

 

Mødet hævet: 13:00 

 

 

Deltagere: Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Gitte 

Hansen, Hanne Bistrup Andersen, Helle Bank, Henrik Nielsen, 

Henrik Sørensen, Jan Lund-Andersen, Jesper Lynnerup, Jørgen 

Christensen, Lars Harder, Lena Smed, Lone Knudsen, Maja Birk 

Davidsen, Merete Møller, Per Mathiasen, Thomas Lindberg, Tina 

Grove, Ricki Laursen 

 

 

Fraværende: Leif Primdal 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Godkendt. 

 

Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 13. december 2018, kl. 16:00 - 18:00 

 

2. LIGESTILLING  

  

Ligestillingsudvalget har holdt møde for at drøfte udvalgets fremtidige arbejde. Der er i 

den forbindelse udarbejdet et kommissorium for udvalget, som indstilles til Hoved-MED’s 

godkendelse. Efter godkendelse af kommissoriet skal der udpeges medlemmer til udval-

get. 

 

Kommissorium for Ligestillingsudvalget blev drøftet. Hoved-MED ønsker, at ligestillings-

udvalget i kommissoriet indarbejder, at 

- Ledere og medarbejdere kan henvende sig til udvalgets medlemmer for at få tages em-

ner op til behandling i udvalget. 

- Ligestillingsudvalget sætter ligestillingsemner til drøftelse i organisationen. 

- Ligestillingsudvalget arbejder med HR-beretningen som grundlag. 

 

Det blev desuden aftalt, at ligestillingsudvalget undersøger om andre former for ligestil-

ling håndteres på anden vis (f.eks. etnisk, handicap mv.) og evt. indledende beskrive 

hvorfor der er fokus på køn. 

 

Til ligestillingsudvalget blev Henrik Nielsen, Lena Smed, Merete Møller, Lars Harder, Lone 

Knudsen og Ricki Laursen udpeget. 

 

Bilag: Kommissorium for Ligestillingsudvalget 

 

3. BEFORDRINGSGODTGØRELSE  

  

Direktionen har drøftet muligheden for at ændre princip for befordringsgodtgørelse og øn-

sker at emnet drøftes i Hoved-MED. 

 

Der gives i dag befordringsgodtgørelse ved kørsel fra hjem til et mødested som er et an-

det, end det normale arbejdssted, efter princippet ”det faktisk antal kørte km, dog højest 

afstanden fra arbejdssted til mødested”. Det nye princip kaldes merudgiftsprincippet, hvor 

det gælder, at man får godtgjort ”det faktisk antal kørte km, fratrukket afstanden fra 

hjem til normalt arbejdssted”. 

 

Det vurderes, at en ændring af princip vil kunne bidrage til at løfte arbejdspladsernes lø-

bende besparelser og effektiviseringer. Dels fordi der vil skulle ydes godtgørelse for færre 

km og fordi ordningen er lettere at administrere. Merudgiftsprincippet understøttes f.eks. 

af SD’s kørselsapp og gør registrering af befordring nemmere for den enkelte. 

 

Desuden kan det nye princip virke mere enkelt og retfærdigt. Det eksisterende princip er 

generelt så svært at forstå, at det efter sigende allerede er udbredt at anvende merud-

giftsprincippet, netop fordi det forekommer mere logisk og retfærdigt. 

 

Principperne er nærmere beskrevet i bilaget. 
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Der lægges fra direktionen op til at ændre princippet for beregning af befordringsgodtgø-

relse til et merudgiftsprincip som gerne skal opleves som mere enkelt og retfærdigt. Sam-

tidig vil det kunne bidrage til at realisere generelle besparelser i organisationen i kraft af, 

at der betales godtgørelse for færre km og fordi det er nemmere at administrere, bl.a. via 

kørselsapp. 

 

Håndtering af skattemæssigt befordringsfradrag og sikring mod ’overlap’ med befor-

dringsgodtgørelse bliver lettere med merudgiftsprincippet. 

 

Der blev spurgt til om det vil medføre en stigende forventning til at medarbejderne kører 

hjemmefra i egen bil. Det er ikke hensigten at ændre kørselsmønsteret og der er ikke 

mulighed for at stille krav om at medarbejderen kører direkte hjemmefra til et andet mø-

dested, eller kører i egen bil. Der bør generelt sikres et hensigtsmæssige kørselsmønster 

på arbejdspladsen. 

 

Det blev aftalt, at spørgsmål og konkrete kørselscases meldes ind til Ricki Laursen som til 

næste møde vil belyse spørgsmål og cases med henblik på fornyet drøftelse. 

 

Bilag: Principper for befordringsgodtgørelse 

 

4. LEDELSESUDVIKLINGSSTRATEGI  

  

Status på processen. 

 

Der har været afholdt 1. workshop i forløbet med deltagelse af Hoved-MED og ledelsesre-

præsentanter for ledelsesrollerne i ledelsesgrundlaget. Det var en spændende workshop 

med bl.a. oplæg fra professor Lotte Bøgh Andersen og en aktiv drøftelse blandt deltager-

ne. Arbejdsgruppen bearbejder nu input fra workshoppen frem til workshop 2 i maj. 

 

5. HR-BERETNING 2018  

  

Drøftelse af aktuelle tendenser, herunder status på ”Op i tid”-indsatsen. 

 

Med udgangspunkt i HR-beretningens tal blev der drøftet arbejdstid og bestræbelserne på 

at tilbyde attraktive arbejdspladser. 

 

Lars Harder orienterede. Det er oplevelsen på ældreområdet, at en del medarbejdere øn-

sker flere timer, men ikke så ofte fuld tid. Dermed efterkommes i højere grad medarbej-

dernes ønsker om arbejdstid. Der forventes desuden at være sket yderligere udvikling i 

de første måneder i 2019 som ikke belyses af HR-beretningen for 2018. Samtidig med at 

flere medarbejdere sættes op i tid ses der et fald i antallet af visiterede timer. Der arbej-

des på at etablere et system, så det kan blive mere klart hvilke ønsker der reelt er blandt 

medarbejderne til at komme op i tid. 

 

Det blev nævnt, at det ikke kun er på ældreområdet, hvor der arbejdes med emnet. På 

flere områder er der bekymring for at der ikke er mulighed for fuld tid. Der ses f.eks. ak-

tuelle opslag af sygeplejerskestillinger på 30 timer. Situationen kan også være, at det er 

for hårdt at arbejde fuld tid. Det kan dog være uønsket, f.eks. at have en delt stilling mel-

lem flere arbejdspladser eller at tage flere weekendvagter. Dermed kan der opstå pro-

blemstillinger i forhold til driftsbehov på arbejdspladsen. 

 

Der var enighed om, at der er behov for at skabe en mere præcis viden om hvor mange 

der ønsker at komme op i tid. Der er tale om en langsigtet proces, hvor vi skal hjælpe 

hinanden og fastholde fokus. 
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Bilag: HR-beretning 2018. 

 

6. SEMINAR I HOVED-MED  

  

Arbejdsgruppen orienterer om status på arbejdet med at arrangere seminar for Hoved-

MED. 

 

Arbejdsgruppen arbejder frem mod afholdelse af seminar i august eller september. 

 

7. ARBEJDSMILJØ  

  

Hovedarbejdsmiljøudvalget har på sit møde den 27. februar (pkt. 7) drøftet et oplæg fra 

arbejdsgruppen om ”Kollega til stressramt” til en vejledning om stresshåndtering. Udval-

get sender vejledningen videre til endelig godkendelse i Hoved-MED inden udbredelse i 

organisationen. 

 

Hovedarbejdsmiljøudvalget drøftede på samme møde (pkt. 6) muligheden for en fælles 

digital APV-løsning, som opfølgning på tidligere spørgsmål drøftet i Hoved-MED (på mødet 

den 13. december 2018, pkt. 7). 

 

Referat af Hovedarbejdsmiljøudvalgets møde vedlægges i sin helhed til orientering. 

 

Hovedarbejdsmiljøudvalgets oplæg til vejledning om stress blev godkendt. 

 

Hovedarbejdsmiljøudvalget har drøftet muligheden for at anskaffe et decideret APV-

system, men peger i stedet på at man lokalt har mulighed for at anvende Forms, som er 

en del af Office365. 

 

Årlige arbejdsmiljødrøftelser meldes ind, hvilket er positivt. Der er generelt fokus på for-

andringer, hvilket også gøres til årets tema på arbejdsmiljøtemadagen. 

 

Bilag: Referat fra møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget 27. februar 2019 

Bilag: Pixi stresshåndtering 

 

8. FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING  

  

Forslag fra fælles-MED for skole og dagtilbud om ansættelse af intern førstehjælpsunder-

viser drøftes. 

 

Muligheden for at samle førstehjælpsundervisning på en intern instruktør blev drøftet. 

Hensigten skulle være, at reducere udgiften ved at samle det. Det er dog usikkert om det 

kan betale sig. Umiddelbart er vurderingen, at der ikke anvendes ressourcer i organisati-

onen til førstehjælpsundervisning, som svarer til at ansætte en underviser på fuld tid. Der 

blev stillet spørgsmål til om de pligtige kurser gennemføres. Sagen undersøges og tages 

op igen. 

 

Bilag: Forslag_om_ansættelse_af_førstehjælpsunderviser 
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9. ADVISERING AF LEDERE OM SYGEFRAVÆR  

  

Aktuel status på implementering af SD’s modul til advisering af ledere om medarbejder-

nes sygefravær. 

 

Ricki orienterede om at systemet har været afprøvet på ældreområdet og at evalueringen 

har været positiv. Systemet implementeres i resten af organisationen i maj i forbindelse 

med at en ny version lanceres. Formålet med systemet er at gøre det lettere for ledere at 

sikre, at ingen bliver glemt og som et grundlag for dialogen med medarbejderen i forbin-

delse med sygefravær. 

 

10. VALG TIL FERIEFONDENS BESTYRELSE  

  

Der skal foretages valg til feriefondens bestyrelse. 

 

Som ledelsesrepræsentant i feriefondens bestyrelse vælger ledersiden Jan Lund-Andersen 

i stedet for Per Nors, som er udtrådt. 

 

Som medarbejderrepræsentant i feriefondens bestyrelse vælger medarbejdersiden Jesper 

Lynnerup i stedet for Jørgen Christensen, som udtræder. 

 

11. GDPR  

  

Drøftelse af Skive Kommunes praksis vedr. bl.a. kontrol af overholdelse af GDPR (person-

dataforordningen – General Data Protection Regulation), bl.a. på baggrund af sager i 

pressen om praksis i andre kommuner. DPO (data protection officer) Jes Strickertson ori-

enterer. 

 

Opfølgning på tidligere drøftelse af tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger 

fra mødet den 13. december 2018, pkt. 11. 

 

Jes Strickertson, DPO i Skive Kommune orienterede om arbejdet med GDPR. 

 

Jes arbejder som DPO med vejledning og rådgivning om sikker håndtering af persondata. 

Det sker ofte tilpasset lokale problemstillinger, når man forholder sig til GDPR lokalt. Des-

uden orienteres Lederforum om bl.a. typiske problemstillinger. 

 

Der gennemføres obligatorisk e-learning for alle medarbejdere. Der udarbejdes årlige risi-

kovurderinger og gennemføres ledelsestilsyn. Der udarbejdes databehandleraftaler og 

konsekvensanalyser. Der sker registrering af databrud. Der indføres systematisk advise-

ring af ledere om medarbejdernes anvendelse af systemer med persondata, for at sikre 

mod misbrug af systemerne. Dette forventes i drift i marts 2019. 

 

Arbejdet er grundlæggende værdibaseret og baserer sig på information, kontakt, dialog, 

åbenhed. Der er en interesse i at vi i fællesskab får problemer og fejl frem og får dem 

løst. Der foregår ikke ”under cover” kontrol, som det er set i andre kommuner. 

 

Det blev nævnt, at der kan være usikkerhed om hvilke konkrete krav der er til kontrol og 

tilsyn. Dette ønskes kommunikeret mere klart ud. Der skal dagligt navigeres i modsæt-

ninger mellem bestræbelser på åbenhed og vidensdeling på den ene side, og opmærk-

somhed på sikring af persondata på den anden side. 
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Det er vigtigt at data gemmes i ESDH eller relevant fagsystem. Der er overvejelser om 

tjek af persondata i andre systemer, herunder mail, drev, hjemmeside mv. 

 

Der var enighed om at det er et vigtigt emne og at alle ved hvad de skal gøre. Der skal 

derfor fortsat være fokus og emnet tages op i Hoved-MED igen senere. 

 

TR’s håndtering af persondata blev drøftet igen. Data gemmes i ESDH, fagsystem eller i 

papirform. Det udarbejdede notat er sendt ud til alle TR i den centrale database. 

 

12. ØKONOMI  

  

Per Mathiasen orienterede om kommunens aktuelle økonomiske situation. 

 

Regnskab 2018 behandles på næste møde i Økonomiudvalget. Igen har organisationen 

samlet set gjort det rigtig godt. Igen danmarksrekord i at ramme budgettet med kun 

25.000 i mindreforbrug. Der er fokus på budgetterne og borgerne får meget for pengene. 

Meget effektiv organisation samlet, på arbejdspladserne og hos den enkelte medarbejder. 

 

Der er stadig en stor kassebeholdning, men også store afdrag på gæld de kommende år. 

 

Der forestår et spændende arbejde med budget 2020 og der ses frem til en forventet 

kommende udligningsreform. 

 

Der blev spurgt til mulighederne for at bruge af den 10 mio. kr. buffer som er blevet afsat 

de seneste par år. Bufferen er etableret for at skabe et råderum med henblik på at ram-

me servicerammen så præcist som muligt. Reelt bruges pengene i bufferen. 

 

13. KOMMENDE PUNKTER  

  

- Central/decentral. 

 

Ingen yderligere punkter. 

 

Det blev drøftet, hvordan der sikres udmelding og kommunikation om udvalgets beslut-

ninger. Kommunikation er generelt en del af den opfølgning der sker på punkterne. Det 

tilstræbes at det præciseres i referatet, hvem der er ansvarlig for opfølgning. 

 

14. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Intet. 

 

15. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Godt møde med livlig dialog. Aktive deltagere som sætter relevante punkter til debat. 

Lydhørhed. 

 

Tak for værtskabet til Henrik Sørensen og Lars Skovgaard. 
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16. EVT.  

  

I anledning af at der er Jørgen Christensens sidste møde i Hoved-MED sagde Per Mathia-

sen ham tusind tak for lang og aktiv deltagelse i MED-arbejdet. Der afholdes reception for 

Jørgen den 3. maj. 

 

Der var tak til Gitte Hansen for at invitere til møde i FOA med oplægsholder Jan Hoby, 

som havde nogle markante og relevante synspunkter bl.a. om at det er vigtigt ikke blot at 

fokusere på vilkårene, men også på egen indstilling og bidrag til opgaveløsning og ar-

bejdsmiljø. 


