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Per Mathiasen indledte med en tak for invitation til Birthe Søndergård Abildgaard til at af-
holde mødet på Jebjerg Ældrecenter. 
 
Henrik Sørensen blev budt velkommen som nyt medlem af udvalget og udvalgets med-
lemmer præsenterede sig. 
 

1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  
Der blev spurgt til en uddybning af hvornår der forventes gennemført pilotforløb vedr. 
Udviklingsdialoger.  Ricki Laursen svarede, at planen er, at der gennemføres pilotforløb i 
oktober på ca. 3 arbejdspladser af forskellig karakter. 
 
Der blev spurgt til status vedr. revision af MED-aftalen. Ricki Laursen svarede, at MED-
aftalen sendes til høring i udvalget snarest muligt. 
 
Der blev spurgt til aftale vedr. sprogpraktikpladser i den kommunale organisation. Lars 
Harder svarede, at der arbejdes hårdt på planlægning og indgåelse af en aftale. 
 
Budgetprocedure drøftes på Hoved-MED’s møde i december fremover, forud for behand-
lingen i Økonomiudvalget i januar. Herefter er der en opgave med inddragelse af MED i 
forbindelse med reduktion som følge af ”½ % bedre ressourceudnyttelse”. Denne vareta-
ges af direktørerne på fælles-MED-niveau. Det er vigtigt, at der på områderne er en for-
ståelse for budgetprocessen. 
 
Bilag: Samlet referat - Hoved-MED den 3. marts 2016 
 

2. GRIB VÆRDIERNE  

  
Værdigrundlag 
Det fælles arbejde med værdigrundlaget er afsluttet og det videre arbejde med imple-
mentering af det nyfortolkede værdigrundlag foregår decentralt. 
 
Ledelsesgrundlag 
Også det fælles arbejde med formulering af et nyt ledelsesgrundlag er afsluttet. Der er 
den 19. maj afholdt en workshop for alle ledere med personaleansvar, om hvordan der 
kan arbejdes med implementeringen i organisationen og for den enkelte leder. Der arbej-
des med denne implementering lokalt i de kommende måneder. 
 
Udviklingsdialoger 
Den forestående trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering foreslås fremadrettet be-
nævnt ’Udviklingsdialoger’ for at markere det markante metodiske skift fra spørgeskema-
undersøgelse til åben dialog på arbejdspladserne. Arbejdsgruppen har sammen med Lead 
udarbejdet oplæg til gennemførelse af disse Udviklingsdialoger. For at sikre tid til arbejdet 
med implementering af værdigrundlaget og ledelsesgrundlaget i organisationen, og for at 
sikre, at det nye koncept for Udviklingsdialoger er ordentligt gennemarbejdet, og afprøvet 
i praksis, lægges der op til at processen først gennemføres i hele organisationen fra fe-
bruar 2017. Oplægget drøftes. 
 
Værdigrundlag 
Per Mathiasen gav udtryk for, at det har været en flot proces med en flot deltagelse og 
stort engagement. Der arbejdes nu med lokal udmøntning. Bogen med de gode historier 
er snart færdig til omdeling til alle medarbejdere. 
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Ledelsesgrundlag 
Ledelsesgrundlaget er udviklet i forskellige fora med leder- og medarbejderrepræsentati-
on. Per Mathiasen takkede for indsatsen og bidragene til Hoved-MED og de øvrige medar-
bejderrepræsentanter som har været inddraget i processen. 
 
Udviklingsdialoger 
Per Mathiasen orienterede om status for arbejdet med udvikling af koncept for Udvik-
lingsdialoger som udgør den kommende trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering og op-
lægget blev drøftet. 
 
En arbejdsgruppe har været med til at udvikle koncept og proces. Konceptet er banebry-
dende og nyt, og stiller derfor store krav til organisationen, men vi forventer også at det 
er bedre og giver bedre resultater i forhold til de primære mål; at skabe udvikling af triv-
sel og ledelse på den enkelte arbejdsplads. Gennemførelse af processen med Udviklings-
dialogerne er en opgave vi skal løse sammen og løfte i flok. I konceptet flyttes fokus fra 
fortid til fremtid. Hvordan kan vi blive bedre sammen? Hvad ønsker vi at ændre og sætte 
på dagsordenen, på den enkelte arbejdsplads? Udviklingsdialogerne gennemføres af lede-
re sammen med medarbejderne. Her drejer det sig om at få tingene på bordet, blive eni-
ge om dagsorden og prioritere indsatsområder. Der kan bl.a. sættes fokus på den gene-
relle måde at være sammen på, relationer, strategier osv. Det er dog også vigtigt at vi 
kan bruge Udviklingsdialogerne som værktøj til at se tendenser på tværs af organisatio-
nen, så vi kan iværksætte nødvendige indsatser og finde løsninger på sektor- og kommu-
neniveau. Der tilstræbes et relativt enkelt koncept med fokus på trivsel og ledelse, samt 
eventuelle specifikke emner som knytter sig til den enkelte sektor eller arbejdsplads. 
 
Som en del af processen er der en forberedelsesfase, hvor arbejdspladserne bliver klædt 
på til Udviklingsdialogerne. Der er mulighed for at en række arbejdspladser kan få konsu-
lentbistand hos HR til gennemførelse af Udviklingsdialog og evt. opfølgning. Lokal-MED får 
en central rolle i planlægning, gennemførelse og opfølgning. 
 
Per Mathiasen takkede Hoved-MED for at være med til at udvikle denne flotte idé som nok 
skal blive en succes. 
 
Fra medarbejderside blev der spurgt til hvordan vi sikrer, at kritiske og utilfredse medar-
bejdere blander sig. Per Mathiasen svarede, at vi er opmærksomme på, at det er et fo-
kusområde. Grundholdningen er dog, at der heller ikke kommer noget præcist og anven-
deligt svar ud af en spørgeskemaundersøgelse. En udvikling kræver under alle omstæn-
digheder, at vi taler om tingene, både det positive og det negative. Det kræver både mod 
og tillid på arbejdspladsen, at gøre det på denne måde og det er et fælles ansvar, at der 
er en ånd, hvor man kan få det vigtige frem. Hvis ikke det lykkes i forbindelse med Udvik-
lingsdialogerne har vi ledelses- og MED-systemet til at håndtere det. 
 
Christian Bertelsen understregede vigtigheden af, at der udarbejdes brugbare og konkrete 
værktøjer som lederne på de enkelte arbejdspladser kan bruge, med henblik på at sikre 
gode og konstruktive processer, hvor medarbejderne kan komme frem med synspunkter 
på, hvordan der med fordel kan arbejdes med at udvikle ledelse og trivsel på arbejdsplad-
sen. 
 
Per Nors tilføjede, at det nye koncept skal sikre, at der er fokus på dialog om relevante 
udviklingsemner. Hvad skal vi arbejde med? Hvordan gør vi hinanden gode? Hvad kan jeg 
selv gøre? 
 
Fra medarbejderside blev det anført, at de fleste arbejdspladser godt kan arbejde dialog-
baseret, men at der også vil være enkelte steder som har svært ved at håndtere proces-
sen. Det er derfor vigtigt, at konceptet for Udviklingsdialogen gøres meget handlingsori-
enteret og nem at forstå og gennemføre. Det er også vigtigt at understege, at det er Ud-
viklingsdialoger om trivsel og ledelse. Der bør således udarbejdes konkret beskrivelser – 
også til medarbejderne – om hvad der skal foregå. Der skal her også være fokus på ef-
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terbehandling og opfølgning. Det er desuden et ønske, at social kapital er en gennemgå-
ende tankegang. 
 
Thomas Lindberg fremhævede sammenhængen mellem strategi, kerneopgave, ledelse og 
trivsel, og at fokus på opgaveløsning ol. derfor også har central betydning for trivslen. 
 
Mulighederne for at bruge Udviklingsdialogerne som afsæt for strategisk kompetenceud-
vikling blev drøftet. Det tilstræbes, at dette tydeliggøres i oplægget. 
 
Det er desuden hensigten, at der arbejdes med MUS/GRUS, så der sikres en sammen-
hæng mellem de forskellige HR-værktøjer. 
 
Det blev aftalt, at ordet ’frivilligt’ udgår af konceptbeskrivelsen, da det kan misforstås. 
 
Det blev aftalt, at det skal fremgå af konceptbeskrivelsen, at arbejdspladsens medarbej-
derrepræsentant udpeges af lokal-MED. 
 
Det blev drøftet hvordan det afgøres hvilke arbejdspladser der får støtte fra HR. Der laves 
en vejledende fordelingsnøgle på direktørniveau, og mellem ledelsesniveauerne drøftes 
det hvor ressourcerne anvendes bedst muligt. 
 
Bilag: Notat til Hoved-MED om nyt koncept for trivselsmåling og ledelsesevaluering 
Bilag: Skive Kommunes ledelsesgrundlag maj 2016 
 

3. SAMMEN AD NYE VEJE  

  
Efter drøftelser i Hoved-MED, direktionen, chefgrupperne mv. arbejdes der nu med udar-
bejdelse af et endeligt strategidokument til behandling i Hoved-MED og i byrådet efter 
sommerferien. 
 
Per Mathiasen orienterede om at strateginotatet ikke er færdigt inden sommerferien som 
forventet. Grib værdierne tager mange ressourcer og der arbejdes sideløbende med stra-
tegien. Et udkast til en færdig strategi kommer til drøftelse i Hoved-MED efter sommerfe-
rien. 
 

4. HR-BERETNING  

  
Tallene fra KRL er netop udkommet og der arbejdes på at lave et udkast til HR-beretning 
til dette møde. Udkastet eftersendes. 
 
Per Mathiasen introducerede til den nye HR-beretning for 2015., som er struktureret på 
samme måde som beretningen for 2014. 
 
Emnerne i beretningen blev drøftet. 
 
På sygefraværet er der en stigning i både 2014 og 2015. Fra 2013 til 2014 steg alene 
langtidssygefravær, men fra 2014 til 2015 er også det korte sygefravær steget lidt. Ikke 
alarmerende, men noget vi skal have fokus på, da det begynder at være udtryk for en 
tendens. Der arbejdes både overordnet og på områderne med at dykke ned og finde år-
sager med henblik på at gøre noget ved det. 
 
Det blev nævnt, at f.eks. en langtidssygemelding kan ændre statistikken på en lille ar-
bejdsplads. Dette er et eksempel på at statistikken bør bruges med omtanke. 
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Lars Harder orienterede om, at der i Pleje og Omsorg er meget fokus på sygefraværet 
som er stigende. Ganske vist stagnerende, men stadig for højt. Der ansættes en konsu-
lent som bl.a. skal dykke ned i statistikken. 
 
Fra medarbejderside blev det nævnt, at sygefraværet også har været drøftet i Skole-MED 
de seneste par år. Stagnerende, men langt ned til tidligere niveau.  Også Social-MED 
drøfter løbende. Her er der også fokus på langtidsfriske og hvilke erfaringer de kan give 
om hvordan man undgår sygefravær. Der er fokus på både den enkelte og hvad der rører 
sig i gruppen. 
 
Per Mathiasen gav udtryk for at de lokale erfaringer og konklusioner er spændende at de-
le i Hoved-MED, også fremadrettet. 
 
Det blev aftalt, at der tilføjes en mere præcis ’varedeklaration’ på statistikken om hvordan 
tallene er gjort op. 
 
Per Nors berettede om egne erfaringer med at være langtidssygemeldt og at være i kon-
takt med det kommunale system som borger. Hans konklusion er, at det er svært som 
borger og at vi har noget at lære i Skive Kommune. 
 
Det blev drøftet om der er en ensartet praksis i forhold til at afskedige syge medarbejdere 
og anvendelse af det sociale kapitel. Der var enighed om, at løsninger kræver fleksibilitet 
fra begge parter, og at en konstruktiv dialog altid skal tilstræbes. 
 
Det blev aftalt, at der til næste år arbejdes med mulighederne for at præsentere persona-
leomsætning fordelt på områder, samt kønnenes lønudvikling fordelt på områder. 
 

5. MED  

  
Eventuelle indberetninger om lokale ændringer i MED-strukturen behandles. 
 
Behandling af ændringer i MED-organisationen blev drøftet. Det blev aftalt, at ændringer 
sendes ud til Hoved-MED’s medlemmer til orientering. Eventuelle indsigelser tages op på 
følgende møde i Hoved-MED. 
 

6. ØKONOMI  

  
Per Mathiasen orienterede om status på økonomien. 
 
Forventet regnskab blev behandlet på byrådsmødedagen før. Det tegner til at budgettet 
holder. Rammen for serviceudgifter forventes overholdt. Der forventes et ordinært drifts-
resultat på 71 mio. kr. og et likviditetsforbrug på 43 mio. kr. Der er varslet mindreudgif-
ter på godt 65 mio. kr., primært på arbejdsmarkedsområdet. Den gennemsnitlige likvidi-
tet er pt. på 396 mio. kr. Byråd besluttede at bruge af kassen og dermed mindske bespa-
relser. 
 
Byrådet går i gang med Budget 2017 efter sommerferien. Økonomiudvalget har udmeldt 
budgetrammer og fagudvalgene er i gang med at udarbejde budgetforslag; beredskabs-
forslag, forslag til driftsudvidelser og anlægsforslag. 
 
½% bedre ressourceudnyttelse er udmøntet i fagudvalgene eller forventes udmøntet i 
møderne i juni. 
 
Budgetoplægget viser p.t. et ordinært driftsresultat på 47 mio. kr. og et likviditetstræk på 
58 mio. kr. 
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Der er stor usikkerhed om indtægterne, idet der afventes aftale mellem regeringen og KL 
om kommunernes økonomi. Bl.a. er det uvist hvor stor en del af omprioriteringsbidraget, 
der tilbageføres til kommunerne og om der fortsat vil være et engangstilskud, der i 2016 
udgør 3,5 mia. kr. 
 

7. NYT FRA OMRÅDERNE  

  
Per Nors orienterede om organisationsændringer i Kultur- og Familieforvaltningen. Der af-
holdes MED-møder i forvaltningen. Fra 1. juni udpeges stedfortræder for direktøren. Der 
etableres tættere samarbejde mellem skole og dagtilbud med en fælles chef, samt to 
souschefer for hhv. skole og dagtilbud. For sekretariat og familieområdet, bliver der to 
sideordnede chefer. Organiseringen er et forsøg som evalueres efter et år. 
 
Der blev orienteret fra Arbejdsmiljøudvalget. Der er kommet påbud fra Arbejdstilsynet til 
Vaskeriet og til Krabbeshus. Politik for arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid er under 
udarbejdelse og drøftes på næste møde. Det kniber med tilbagemelding fra arbejdsplad-
serne vedr. arbejdsskader. Der er fastsat dato for temadag den 27. oktober. Der opfor-
dres til at gennemføre og indsende årlig arbejdsmiljødrøftelser. 
 

8. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  
Det var enighed om at det havde været et godt møde. 
 
Værter til næste møde den 21. september, kan meldes ind til Ricki Laursen, ellers plan-
lægges mødet på rådhuset. 
 

9. EVT.  

  
Intet. 
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