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1.

Præsentation af det nye Hovedudvalg

Dok.nr.: D2021-33127
Sagsnr.: S2019-15226
Åbent
Fraværende:

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
-

–
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2.

Orientering om valg af næstformand

Dok.nr.: D2021-33130
Sagsnr.: S2019-15226
Åbent
Fraværende:

–

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Lone Bay er valgt som næstformand.
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Side 5

Godkendelse af referat fra sidste møde

Dok.nr.: D2021-33144
Sagsnr.: S2019-15226
Åbent
Fraværende:

–

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Godkendt
Bilagsliste
D2021-22378

Åbent referat - Hovedudvalg den 22-02-2021, kl. 09:00-12:00
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Side 6

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: D2021-33145
Sagsnr.: S2019-15226
Åbent
Fraværende:

–

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Der tilføjes et ekstra punkt til dagsordenen vedr. valg af repræsentanter til feriefondens bestyrelse.
Dagsorden ellers godkendt.
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Side 7

Præsentation af sygefraværskonsulent

Dok.nr.: D2021-33173
Sagsnr.: S2020-33631
Åbent
Fraværende:

–

Dagsorden
Punktet er til information og drøftelse
Der afsættes 25 minutter til punktet

Som led i udmøntningen af budgetaftalen for 2021 tiltrådte Merete Uldall Kristensen pr. 1. marts
2021 som sygefraværskonsulent i Ledelse & Udvikling.
Merete præsenteres for udvalget og orienterer om aktuelle igangværende opgaver som led i sygefraværsindsatsen.

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Sygefraværskonsulent Merete Uldall Kristensen præsenterede en række af de indsatser der enten
er igang eller er undervejs. Indsatserne favner bredt fra tilbud om influenzavaccination, hygiejnekurser, bedre og lettere tilgængelige data, til mere "bløde" indsatser med fokus på trivsel eller dialog om sygefravær på arbejdspladserne og i MED-udvalgene.
Indsatserne er nærmere beskrevet i dias, der vedlægges referatet.
I forlængelse af præsentationen blev det bemærket, at VIVE har lavet en undersøgelse af sygefravær der viser, at der er store regionale forskelle i sygefraværet, hvor Region Midt ligger lavets i fravær. Noget tyder på, at der også kan være noget kulturbåret i forhold til sygefraværet, som det også kunne være interessant at interessere sig for.
Det blev endvidere bemærket, at der også i forhold til bl.a. dagtilbud er en oplevelse af at sygefraværet er faldet i corona tiden, da der ikke har været samme grad af influenza og bedre hygiejne. Det er der også erfaringer fra før corona-tiden bl.a. i forhold til sygefraværsprojektet i Sundhed
& Omsorg, som startede i 2018.
Det blev aftalt, at Merete deltager fast på HU-møderne i forhold til opfølgning på sygefraværsindsatsen.
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Status på arbejdsmiljø

Dok.nr.: D2021-33387
Sagsnr.: S2021-3269
Åbent
Fraværende:

–

Dagsorden
Punktet er til information og drøftelse.
Der afsættes 15 minutter til punktet
Status på sygefravær

Sygefraværet er på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen opgjort for januar og februar 2021. I
forhold til samme periode i 2020 ses et fravær, der er 1,43 procentpoint lavere. Der er særligt tale
om et fald i langtidsfraværet, men korttidsfraværet ligger også for Odder Kommune som helhed
under niveauet for 2020.
Faldet i fraværet skyldes et betydeligt fald på Børn, Unge og Kulturområdet samt administrationen,
mens der ses et højere fravær på social- og sundhedsområdet samt det tekniske område.
Det bemærkes, at tallene fortsat kan være påvirket af coronasituationen.
Arbejdsmiljøuddannelse
I forlængelse af valg af arbejdsmiljørepræsentanter er HR teamet i dialog med ArbejdsmiljøCentret
Humanhouse om at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som et samlet hold for
Odder Kommune.
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Der arbejdes endvidere på at kunne udbyde en række webinarer med forskellige temaer - som det
første vil blive udbudt et webinar om kemisk risikovurdering.
Som supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse tilrettelægger HR teamet en halv dags
kursus med særligt fokus på arbejdsmiljøarbejdet i Odder Kommune målrettet nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.
Den 18. marts 2021 blev der afholdt supplerende arbejdsmiljøuddannelse med to virtuelle oplægsholdere. Pernille Steen Pedersen satte fokus på stress og skam. HR teamet har som led i arrangementet købt et antal eksemplarer af de værktøjer, som Pernille Steen Pedersen har udvikling,
som vil blive omdelt til de enkelte arbejdspladser.
Dagens anden oplægsholder, fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, satte fokus på fremtidens arbejdsmarked. Annes foredrag blev optaget, og kan ses i sin helhed på OdderIntra.
Besøg af Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har i februar måned været på besøg i Tandplejen, og der blev i den forbindelse givet en vejledning om kemisk risikovurdering. Der var derudover ingen bemærkninger i forbindelse
med besøget.
Arbejdstilsynet har derudover tidligere varslet besøg på følgende arbejdspladser, som endnu ikke
er gennemført:
• Bronzealdervej
• Børne- og Familiecentret
• Hundslund skole
• Hjemmeplejen
• Vejledning & Mestring

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Der ses et fald i sygefraværet i de første to måneder af 2021 i forhold til samme periode i 2020.
I forhold til data er Sygefraværskonsulent Merete Ulldal Kristensen også igang med at kortlægge
vores indberetningsmåder og måden vi opgør data på.

Der er arrangeret lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse inden sommerferien, så alle kan komme godt
igang. MED grunduddannelsen har måttet udsættes til efter sommerferien grundet forsamlingsgrænsen på 10 personer først i maj, hvor den ellers var planlagt.
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Input til Hovedudvalgets 12-12 seminar

Dok.nr.: D2021-33337
Sagsnr.: S2021-3279
Åbent
Fraværende:

–

Dagsorden
Punktet er til information og drøftelse.
Der afsættes 25 minutter til punktet.
Med henblik på at sikre Hovedudvalget en god start på den nye valgperiode afholdes 12-12 seminar for udvalget i juni måned.
Udvalget drøfter ønsker til temaer og indhold på seminaret. Det endelige program fastlægges herefter.

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Hoveudvalget drøftede følgende mulige temaer til HU-seminaret:
• Et genbesøg i det HU i den forgangne periode har arbejdet med- herunder HU's kerneopgave
og hvad har vi været omkring i den seneste periode, så alle - nye som gamle medlemmer - har
et fælles afsæt.
•

Drøftelse af den arbejdsform HU ønsker i den kommende periode - herunder, hvad der sker
mellem møderne og sammenhængskraften i MED-systemet.
Hvordan får vi brugt møderne godt og hvordan får vi brugt tiden mellem møderne godt?

•

Behov for arbejdskraft på den lidt længere bane, herunder også drøftelse af vores seniorpolitik
og den attraktive arbejdsplads. Måske også et genbesøg i det vi tidligere har arbejdet med i
forhold til rekruttering.

•

Corona-læring. Hvordan tager vi de gode ting med videre fra et seneste år?

•

Bæredygtige arbejdspladser - hvordan tager vi som arbejdspladser ansvar for klima og bæredygtighed.

•

Opfølgning på det personalepolitiske værdisæt og fornyelsen af personalepolitikken.

•

Et blik på den nye overenskomst, og eventuelle dagsordner, der er sat fra parternes hold i den
kommende overenskomstperiode.

Der var enighed om, at seminaret hellere må indeholde for mange end for få emner - nogle emner
skal vi ikke i bund med på seminaret, men blot have lagt i planen for de kommende år.
Programmet færdiggøres af formand og næstformand i samarbejde med HR teamet.
Der bookes et kort starleaf møde i HU med intro til dagsorden og "klargøring" til seminaret primo
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Side 12

Budget og økonomi

Dok.nr.: D2021-33192
Sagsnr.: S2021-3269
Åbent
Fraværende:

–

Dagsorden
Punktet er til information og drøftelse
Der afsættes 15 minutter til punktet
Kommunaldirektøren orienterer om status på budget 2021 samt budgetproces for 2022.

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
I forhold til processen for det kommende budget startes en proces med borgerinddragelse via de
sociale medier op i april. Den 5. maj er der startusmøde og der samles op på de borgerrettede input frem mod budget- og dialogmødet. Det overvejes hvordan mødet kan afvikles, da der er med
fuldt hold vil være ca. 60 deltagere. Derfor overvejes en model som i 2020, hvor det er formænd og
næstformænd i Hovedudvalg og Områdeudvalg der deltager i budget- og dialogmødet.
Der er opgjort ca.7 mio. kr. i merudgifter til corona for sidste halvår af 2020. Vi bliver ikke kompenseret herfor, men byrådet har prioriteret dem af kassebeholdningen, således at de enkelte arbejdspladser kompenseres for merudgifterne.
Den nye økonomiaftale er undervejs mellem KL og Finansministeriet. Det vides endnu ikke om der
bliver finansiering af corona-merudgifter i kommunerne i økonomiaftalen.
Der ses udfordringer i forhold til Sundhed & Omsorg og det specialiserede voksenområde i forhold
til en række særligt tunge borgere.
Ligeledes er der udfordringer i forhold til budgetmålet om nedbringelse af antal elever i specialklasse. Det er indstillingen fra direktionen, at målsætningen skal justeres. Det blev fra medarbejderside bemærket, at det også er vigtigt at have fokus på det forebyggende arbejde på 0-6 årsområdet, der kan forebygge udfordringerne på skoleområdet. Med etablering af Ungeenheden er
det også blevet tydeligt, at vi ser flere overgange og vi har behov for at tænke endnu mere på
tværs end vi har været vant til.
Kommunaldirektøren bemærkede, at vi ikke står med økonomiske udfordringer, vi ikke kan håndtere.
Det blev oplyst, at Sundhed & Omsorg har fået reduceret deres gæld med ca. 3 mio. kr. men overfører en gæld på ca. 8 mio. kr. til 2021 (ud af et budget på ca. 400 mio) hvoraf cirka halvdelen på 4
mio. kr. skyldes Covid-19-merudgifter og derfor tilføres Sundhed & Omsorg fra kassebeholdningen.
Sundhed & Omsorg overfører således cirka 4 mio. kr. i gæld fra 2020.
BFC har fået en tillægsbevilling, som i sammenhæng med den øvrige fælles indsats i BFC
har resulteret i, at der har været et mindreforbrug i 2020.
Der forventes et lille merforbrug på det specialiserede voksenområde.
I forhold til budgetopfølgningen for 2021 ses på nogle områder et forventet merforbrug, som der
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arbejdes seriøst med at finde planer for løsning af. Der er særligt udfordringer i forhold til voksenområdet, hvor der både ses en tilgang og dels ses flere borgere med tungere problematikker.
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Side 14

Bruttolønsordninger vedr. uddannelse

Dok.nr.: D2021-33331
Sagsnr.: S2021-2887
Åbent
Fraværende:

–

Dagsorden
Punktet er til information og drøftelse
Der afsættes 5 minutter til punktet.
I forlængelse af sidste Hoveudvalgsmøde orienteres om, at Direktionen på deres møde den 23.
marts 2021 besluttede at give mulighed for, at der kan etableres bruttolønsordninger vedr. uddannelse. Ledere og tillidsrepræsentanter er informeret herom via mail den 25. marts.
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at Skattestyrelsen kan anerkende en bruttolønsordning.
•
•
•
•
•

Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder om den
konkrete bruttolønsordning.
Det er arbejdsgiveren der "ejer" godet. Det betyder konkret i forbindelse med uddannelse, at
arbejdsgiveren skal betale deltagergebyret til uddannelsen, og medarbejderens faktiske lønnedgang skal svare til udgiften.
En bruttolønsordning skal minimum indgås for 12 måneder.
Der skal med aftalen ske en konkret lønnedgang for medarbejderen, svarende til uddannelsesudgiften. Det er således ikke tiltrækkeligt, at medarbejderen går ned i tid. Beløbet skal aftales på forhånd og kan ikke reguleres undervejs.
Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af reglerne om bruttolønsordninger.

Hvis medarbejderen forlader Odder Kommune inden ophør af bruttolønsordningen skal eventuelt
tilgodehavende opgøres og tilbagebetales til Odder Kommune. Tilsvarende gælder, hvis medarbejderen ønsker at afbryde sin uddannelse undervejs.
De aftalemæssige og administrative opgaver, der følger med etablering af bruttolønsordninger
håndteres således:
•
•
•
•
•
•

Aftalen indgås skriftligt mellem virksomhedslederen og den enkelte medarbejder. Ledelse &
Udvikling har udarbejdet en skabelon til formålet.
Vilkår i øvrigt for deltagelse i uddannelsen skal aftales mellem Virksomhedslederen og den
pågældende medarbejder.
Virksomheden /det administrative fællesskab varetager betaling af deltagergebyret.
Virksomheden/det administrative fællesskab sikrer journalisering af aftalen og øvrige dokumenter knyttet til aftalen. Aftalen sendes endvidere til Løn & Økonomi.
Løn & Økonomi varetager indberetningen vedr. den faktiske lønnedgang.
I tilfælde af, at medarbejderen forlader Odder Kommune inden ophør af bruttolønsordningen
opgør Løn & Økonomi i samarbejde med virksomhedslederen et evt. tilgodehavende hos
medarbejderen og sikrer tilbagebetaling heraf.

Rammer og betingelser for etablering af bruttolønsordning samt den administrative håndtering er i
øvrigt beskrevet på HR-portalen:
https://hr.odder.dk/hr/p%C3%A5-jobbet/bruttol%C3%B8nsordninger/
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Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Der blev fra medarbejderside udtrykt tilfredshed med at muligheden for bruttolønsordninger vedr.
uddannelse er etableret. Det blev endvidere bemærket, at muligheden for bruttolønsordning ikke må erstatte den nødvendige efteruddannelse, der skal foregå i regi af arbejdspladsen.
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Eventuelt

Dok.nr.: D2021-33446
Sagsnr.: S2019-15226
Åbent
Fraværende:

–

Forvaltningen indstiller
-

Beslutning
Valg af medlemmer til Feriefondens bestyrelse - ekstra punkt.
Der er indkommet et punkt i forhold til Feriefonden vedr. valg til bestyrelsen.
Hovedudvalget besluttede at følge Feriefondens indstilling vedr. valget.
Følgende medarbejdere blev således valgt til Feriefondes bestyrelse:
Lenette Hededal, Teknik & - Miljø, for en treårig periode
Hanne Magnussen, Borgerservice, for en treårig periode
Poul Johansen, IT & Indkøb, for en treårig periode
Anders Grønkjær-Petersen, Teknik & Miljø, for en toårig periode
Henrik Jønsson, Fælles Drift & Service, for en toårig periode
Det blev i øvrigt foreslået at invitere repræsentanter for Feriefonden med på et møde en gang om
året, hvor der gives status og informeres om regnskabet. Dette lægges ind i Hovedudvalgets årshjul.
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Samlet bilagsliste
D2021-22378

Åbent referat - Hovedudvalg den 22-02-2021, kl. 09:00-12:00
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Underskriftsark
Bodil Jeppesen
Henning Haahr
Jette Lorenzen
Julie Fjældstad
Lone Bay
Morten Møller
Rikke Liboriussen
Sabine Krieger
Thomas Jørgensen
Torben Gejl Kristensen
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