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Medarbejderrepræsentanter: Rikke Liboriussen (HK, 
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Thorgeirsdottir (AC), Lenette Hededal Jensen
Arbejdsmiljørepræsentanter: Cecilie Flindt Robert (AMR), 
Malene Lykke Scharling (AMR)
Referent: Merete Uldall Kristensen L&U

Afbud Kjeld Pedersen, Cecilie F. Robert, Margit Pedersen

Kopi til

Sted Møderum 2 - Rådhuset

1. Godkendelse af referater fra møderne d.27.sept. og 24. november
Vedlagt som pdf-bilag(D2022-91636) og (D2022-107842)
 
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes, men punkt 7 rykkes op og tages efter dette punkt, så 
Nanette Jacobsen og Lisa Kolding fra HR-teamet kan deltage. 

3. Til og fra formand og næstformand
Punktet er til information og drøftelse (fast punkt)

Orientering om: 
- Økonomi og budget/P40 – sammen om nye løsninger
- Punkter fra HovedUdvalgsmøde

Formanden orienterede om, at Erhvervs- og Økonomiudvalget og siden hen 
kommunalbestyrelsen, vedtog næsten hele P40 kataloget. 
Kommunalbestyrelsen var tydeligt taknemmelige for de mange, fine høringssvar 
og udtrykte en stor forståelse for, at det er et svært materiale at forholde sig til i 
forhold til de tiltag besparelseskataloget rummer. De betonede derfor 
vigtigheden af inddragelsen af MED-systemet fremover.
Formanden fortalte endvidere, at nu hvor vi kender indholdet og målet, står vi 
med den største opgave foran os og det er at komme med en udmøntning af det. 
På den ene side skal vi lave en hurtig proces, men på den anden side også give 
plads til at lave en god inddragelse. 
Den hurtige proces er vigtigt i forhold til at få afmonteret den usikkerhed der er i 
organisationen lige nu. Formanden oplyste, at derfor vil direktionen om lidt 
komme med en plan omkring den indsats der særligt berører os på Rådhuset,
 nemlig omkring den ny ledelses- og administrations- struktur. 

Afdeling

 Ledelse & Udvikling

01.12.2022

Sagsbeh. 

navn  Merete Kristensen
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Medarbejdersiden istemte den hurtige men især den inddragende proces. De gjorde også opmærksom 
på, at det er uheldigt at nogle politikere i deres udtalelser allerede dagen efter vedtagelsen, formidler, 
at ’sammen om nye løsninger’ kommer til at ske uden serviceforringelser. Det er MEGET svært for 
medarbejderne at forstå hvordan det, at Rådhuset for eksempelvis får en lukkedag, ikke forringer 
serviceniveauet for borgerne. Medarbejdersiden giver udtryk for, at det er svært at politikerne har den 
forventning, når det set fra medarbejderne ikke lader sig gøre. 
Ledelsen oplyste, at de netop har aftalt at sætte en sag på, omkring konsekvenserne for besparelserne 
på Jobcenteret. 
Der er enighed om, at det er vigtigt at få sat nogle ord på, at det kommer til at få konsekvenser – også 
for borgerne. 
Formanden henledte opmærksomheden på, at hvis man lyttede til punktet på 
kommunalbestyrelsesmøde, indledte Borgmesteren med at bruge ordene besparelse – og sagde 
specifikt, at politikerne skal stå på mål for at det kommer til at give serviceforringelser. 

Medarbejdersiden fremsatte, at der også lige nu er en stor bekymring blandt medarbejderne, at noget 
af det nye regeringsgrundlag også rummer store besparelser, som ligner dem man nu i Odder Kommune 
allerede sætter i værk med p40. Formanden beroligede med, at man ikke vil kunne lave de samme 
besparelser to gange.

Medarbejdersiden nævnte også bekymringer omkring nedlæggelse af områdeudvalgene. Her gav de 
udtryk for, at på Rådhuset hvor vi har en fælles Rådhuskontrakt, er der også brug for et MED-system der 
ligger på samme niveau. Formanden oplyste, at der nu kigges på ledelseslaget, og herefter på 
administrationen og til sidst på MED-systemet, som vil blive en naturlig følge af den nye struktur. 

4. Nyt personalepolitisk værdisæt inkl. arbejdsmiljømål og indsatser
Punktet er til information og drøftelse. Vedlagt som pdf-bilag (D727-2022-112107) og (D727-2022-
112100)
På Hovedudvalgsmødet den 28. november vedtog udvalget en justering af Det personalepolitiske 
værdisæt, således at det nu mere tydeligt også favner værdierne for det gode arbejdsmiljø. Samtidig 
besluttede HovedUdvalget at nedlægge Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitikken som selvstændig politik.

Det personalepolitiske værdisæt skal som hidtil lægge op til gode dialoger i de lokale MED-udvalg om, 
hvordan værdierne lokalt udfoldes i praksis.

I forlængelse af indarbejdelsen af arbejdsmiljøet i det personalepolitiske værdisæt vedtog 
HovedUdvalget også nye mål for arbejdsmiljøarbejdet for 2023-2025.

Målene indeholder ambitioner for:

Sygefravær
Sunde arbejdspladser
Mindske psykiske belastninger
Det bemærkes særligt, at målene for sygefraværet ændres fra en procentmæssig reduktion til en 
ambition om, at sygefraværet på den enkelte arbejdsplads ikke overstiger 12 dage i gennemsnit pr. 
medarbejder (omregnet til fuldtidsbeskæftigede).

Derudover bemærkes at der i forhold til ambitionen om at mindske de psykiske belastninger, vil blive 
udarbejdet en fælles retningslinje for forebyggelse og håndtering af stress.
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Merete Kristensen redegjorde for det nye værdisæt samt baggrunden for det nye indhold omkring 
arbejdsmiljøet. Herefter blev det drøftet hvordan OmrådeUdvalg Rådhuset samt alle enheder, nu kan få 
værdisættet og målene udmøntet. 

Beslutning: 
Formandsskabet skriver ud til alle afdelinger at det skal tages med på dagsorden på personalemøde 
med MED-status, hvor det skal drøftes hvordan værdisættet og arbejdsmiljømålene kan komme til at 
leve i den enkelte afdeling og om der noget OU Rådhus kan understøtte.
Herefter samles der op på tilbagemeldingerne i OU Rådhus på næste møde, hvor det endvidere 
sammentænkes med den årlig arbejdsmiljødrøftelse og APV’en.

5. Status vedr. arbejdsmiljø
Punktet er til information og drøftelse (fast punkt).

Sygefravær og indsatser

Generelt for Rådhuset, ses der at sygefraværet er fordoblet fra en fraværsprocent på 2,2 til 4,4 for perioden 
januar til oktober sammenlignet med samme periode sidste år. Dette svarer til at det gennemsnitlige antal 
sygedage pr. fuldtidsansat er steget med 4,6 dage og udmønter sig i 3 årsværk mere. Alle afdelinger er 
steget med undtagelse af Borgerservice som er faldet med 6,9 dage. Store stigninger ses hos de afdelinger 
som før lå rigtig lavt, nemlig hos Jobcenteret, Digitalisering og Indkøb samt Ledelse & Udvikling. 
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Det fremgår også, at flere medarbejdere har været syge i 2022 end i 2021 i perioden januar til oktober, da 
halvdelen af medarbejderne sidste år var uden fravær (56%), hvorimod det i år kun er en tredjedel som ikke 
har haft sygefravær(31%). 

Indsatser
Der har været afholdt møde med ledelsen af Jobcenteret og der er aftalt at opstarte en indsats i forhold til 
sygefravær og trivsel på et personalemøde først i det nye år. 

Af generelle tilbud for hele kommunen, er Graviditetsordningen for alle gravide i Odder Kommune, kommet 
godt i gang og fire arbejdspladser og gravide, har allerede benyttet sig af tilbuddet. Det består i vejledning 
fra en jordmoder, ude på arbejdspladsen til en samtale med gravide og leder. Her bliver der sat fokus på 
forebyggelse af gener og evt. fravær. Lederen kan ligeledes få vejledning til udfyldelse af gravid-APV under 
samtalen, hvis den ikke allerede er udfyldt. Læs mere omkring tilbuddet, samt find den nye skabelon til  
gravid-APV, på HR-Portalen: https://hr.odder.dk/arbejdsmiljo/fysisk-arbejdsmiljo/gravide-og-ammende/

Formanden bemærkede, at det er en kedelig sygefraværsstatistik, hvor det går den forkerte vej. Der er sket 
en fordobling af sygefraværet når man sammenligner med samme periode sidste år. Når man kigger 
nedover afdelingerne ses det at:

• Borgerservice, har ligget højt, men det er gået den rette vej. 
• Digitalisering og indkøb er steget meget.
• Ledelse og Udvikling – en kombinationer af langtidsfravær og nedsat tjeneste. 
• Jobcenteret – Ledelsen fortæller, at der er en del fravær i forbindelse med opsigelser og en del 

stresssygemeldinger. Det er derfor et stor fokusområde på ledelsesniveau og efter jul, sættes der 
gang i en proces på medarbejderniveau. 

Formanden ytrer, at der generelt er behov for et stærkt fokus på sygefraværet og på at få det nedbragt.
Det drøftes, at der generelt opleves et større antal infektioner, influenza, roskildesyge osv. Der gøres 
opmærksom på, at huske alle kollegaer på at få gennemført hygiejnekurserne og bruge den viden som 
komme frem i disse. 
Det er ligeledes et ønske fra OmrådeUdvalg Rådhuset, at få mulighed for at sammenligne data fra 2019, da 
det nuværende sammenligningsgrundlag er svært at regne med på baggrund af Corona. 

OmrådeUdvalg Rådhuset er enige om, at det er vigtigt at have fokus på at gavne trivslen. Når 
arbejdsmængden og tidspresset er øget, er det nødvendigt at have en kontinuerlig forventningsafstemning, 
både mellem ledelse og medarbejdere men også kollegaer imellem. Det pointeres at vi i lyset af den 
kommende tid med besparelser, skal blive rigtig gode til at være tro mod meldinger i forhold til 
prioriteringer – hvad er det vi skal lave og hvad er det vi ikke skal lave eller gøre mindre af. Her bliver det 
ekstra vigtigt selv at tage ansvar for at melde fra og til samt selv bidrage til, at få skabt rum til fordybelse. 
Ledelsen anerkender og finder det meget nødvendigt, at medarbejderne får sagt til og fra og kommer og 
beder om hjælp til prioritering af opgaverne. Det bliver absolut taget alvorligt og er ikke et dårligt træk – 
tværtimod.
 
Det besluttes, at temaet omkring arbejdsmængde/tidspres er noget OmrådeUdvalg Rådhuset skal arbejde 
videre med. Blandt andet skal det drøftes om der kunne være nye måder at arbejde på for eksempel 
inspireret af arbejdsmiljødag omkring fordybelse og pauser. Kunne vi gå til det omkring møder på en anden 
måde? Der er enighed omkring, at vi er nødt til at tænke radikalt i forhold til at arbejde med nye måder.

6. Status fra Arbejdsmiljøgruppen
Punktet er til information og drøftelse
Herunder – opsamling på instrukser og registrering af hændelser
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Arbejdsmiljøgruppen har følgende punkter til drøftelse og orientering
- Opfølgning på Intern audit (Rapport vedlagt som bilag D2022-110857)
- Information om valg af ny AMR i januar
- Opfølgning på arbejdspladsernes motionsdag

Ad 1) Opfølgning på intern audit udarbejdet af Human House: 
Ros fra systematik og samarbejde omkring arbejdsmiljøindsatsen. Morten Møller benyttede lejligheden til 
at fremhæve, at vi har nogle særdeles gode arbejdsmiljørepræsentanter i Malene Lykke Scharling og Cecilie 
F. Robert. 

I auditrapporten var der også nogle opmærksomhedspunkter: 
• Kulde og træk er en udfordring. Her oplyste Morten Møller, at han har været i dialog med Fælles 

Drift og Service om at få skruet op. 
Medarbejdersiden og arbejdsmiljørepræsentanterne har et meget konkret ønske i forhold til at få 
skruet op for varmen. Det er en stor udfordring disse dage, da man sidder med både skiundertøj og 
tæpper og alligevel ikke kan holde varmen. Morten Møller undersøger muligheden for at skrue op.
I Borgerservice er der en stor udfordring i og med at døren nu skal være hovedindgang og den går 
derfor op og i rigtig meget. En medarbejderrepræsentant har forslået en løsning omkring en 
varmepumpe eller et vindfang. Morten undersøger og iværksætter en indsats. 
Det er ligeledes områdeudvalgets udvalgets ønske, at arbejdsmiljøgruppen afsøger kompenserende 
tiltag.

• Arbejdsmængde og tidspres fylder i det interne audit. Foregående trivselsundersøgelser viser også 
det er en udfordring. Det aftales under dette punkt, at OmrådeUdvalg Rådhuset nedsætter en 
arbejdsgruppe der skal komme med forslag til konkrete prøvehandlinger der kan afprøves.  
Arbejdsgruppen består af: Arbejdsmiljøgruppen suppleret med Casper Grønborg og Rikke 
Liboriussen. 

• Der ses i audit, at der ikke er nok kendskab til sygefraværsproceduren hos alle medarbejdere. Det 
besluttes, at det sættes på personalemøde med MED-status hos alle afdelinger. 

• Generelt var der en opfordring til at blive bedre til at komme med nærved-ulykker til 
arbejdsmiljørepræsentanterne, så der kan blive taget handling. 

• Der fremgår også et begrænset kendskab til retningslinje for mobning. Da denne retningslinje lige 
har været på OmrådeUdvalget og ligeledes på personalemøder med MED-status, vurderes det, at 
det må være et fåtal af medarbejdere der ikke kender til denne. Dog henledes der til en 
opmærksomhed på, at indtænke retningslinjer m.m. i introduktion af nye medarbejdere.

• Introduktion er også nævnt i auditrapporten. Almindeligvis er vi gode til on-boarding men det 
fremgår, at nogle medarbejdere savner et overblik over hvor vi finder tingene. 

Ad 2) Valg til ny AMR i januar
Maria Hedegaard har haft orlov, men kommer ikke tilbage, så der skal være valg til en ny repræsentant. Der 
blev opfordret til at man skulle fortælle det videre i afdelingen, så vi kan få en god repræsentant. Malene 
Lykke Scharling fortalte, at det er et vildt spændende arbejde og man endelig må komme og spørge Cecilie 
eller Malene omkring det, hvis der er noget man mangler viden om. 

Ad 3) Arbejdspladsernes motionsdag. 
Efter arbejdspladsernes motionsdag hvor Dansk Firmaidræt kom at lavede sjov motion på Rådhuset, har 
Sygefraværskonsulent Merete Kristensen sendt et forslag omkring motion her på Rådhuset. 
Merete Kristensen fortalte, at det fremmer både effektivitet, genialitet og fællesskabet og at vi herved kan 
reducere gener og sygefravær, ved mere kontinuerlig bevægelse. 
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OmrådeUdvalg Rådhuset opfordrer til, at man tænker det ind i afdelingen hvordan man kan øge 
bevægelsen i arbejdet. 

Malene Lykke Scharling berettede endvidere, at der har været en arbejdsskade, som er registreret og taget 
hånd om. 
Malene fortalte ydermere, at de snart har overstået runderingerne i alle afdelinger. Fælles for samtlige 
afdelinger, gælder, at der er ledninger som skal hænges op. Kulde har ligeledes fyldt hos alle enheder.
Slutteligt fortalte Malene Lykke Scharling, at der snarligt vil blive tilsendt en mail til alle afdelingsledere i 
forhold til hvilke fund der er gjort i de enkelte afdelinger, så man kan arbejde videre med disse lokalt.  

7. Evaluering af proces for personalereduktioner i Jobcenteret
På baggrund af den netop afholdte proces for effektiviseringer i Jobcenteret på baggrund af budgetforliget, 
ønskes der en drøftelse til brug for evt. fremtidige lignende processer. Under dette punkt, deltager Nanette 
Jakobsen og Lisa Kolding fra HR-teamet. 

Ole indledte punktet med at fortælle om hvordan man havde håndteret de netop overståede 
personalereduktioner i Jobcenteret. Her havde det været et tema på personalemøderne en del gange og 
ligeledes efterfølgende blev der en drøftelse af, om det var en rigtig måde at gøre det på. 
Ledelsen giver udtryk for, at der havde været mange overvejelser omkring hvordan det skulle håndteres, da 
man gerne vil gøre det så godt som muligt, men der samtidig skal leveres nogle budskaber. 
Da 4 ud af 5 var på Vita Park, sad ledelsen her og ringede til folk og kaldte dem ned efter tur. Det tog 
halvanden time i alt og herefter blev der skrevet ud til alle at nu var vi igennem.  
Nogle medarbejdere havde valgt at sidde sammen omkring telefonerne. 
Ledelsen fortalte, at man havde været i dialog med medarbejderne og har svært ved at se hvordan man 
kunne gøre det anderledes. Da det kan ske igen, er det væsentlig at snakke om, om det kan gøres bedre. 

Medarbejdersiden gav udtryk for, at tanken at det foregik i Vita Park var god, og at det var dejligt at de 
havde mulighed for at kunne sidde sammen. Der blev også udtrykt, at der selvfølgelig var delte meninger 
blandt medarbejderne i forhold til hvordan man kunne gøre det bedst og der blev givet udtryk for, at det er 
rigtig svært at gøre det perfekt. Medarbejdersiden fortalte, at de anerkender at det ikke kan gøres så alle 
har det godt i det. Det ene element der var ønske om kunne være anderledes, var, at man så vidt muligt skal 
indtænke, at man ikke skal gå igennem byen og møde borgerne. 

HR fortalte, at det er den overordnede retningslinje fra HU, som skal på det lokale personalemøde med 
MED-status hvor man skal drøfte hvordan processen skal foregå. Nanette Jacobsen gav endvidere udtryk 
for, at de meget gerne vil støtte op om, at ledelsen har gjort sig rigtig umage med at få tænkt alle 
aspekterne omkring den menneskelig proces ind. Ole Stounberg takkede for meget god og saglig hjælp i HR 
da det har været en svær proces for alle involverede.

Medarbejdersiden gav udtryk for, at der er forståelse for at det er svært og har svært ved at se om der kan 
være en bedre løsning. Det er en ubehagelig proces, ligegyldigt hvordan det foregår.
Men medarbejdersiden ønsker dog at få frem, at det har været en rigtig lang proces! Og især når man ikke 
kan sige hvad kriterierne er. Det har ligeledes været uheldigt, at der er én medarbejder som har set et 
internt arbejdsdokument fra ledelsen. Det var udelukkende et internt arbejdsdokument, som ikke skulle 
have været delt og ej skal deles en anden gang. 

Opsamlende – Der er forsøgt at lave en så god proces som muligt. Det anerkendes, da ingen sådanne proces 
kan gøres perfekt.

8. Drøftelse af struktur i forhold til tillidsvalgte
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Ud fra et tidligere møde i OmrådeUdvalg Rådhuset, ønskes der en drøftelse af, hvorledes strukturen af 
tillidsvalgte bedst muligt kan understøtte den enkelte afdeling/område.

Udskydes til næste møde, så Britta Kempel kan være tilstede, da hun er afsender af punktet. 

9. Status på tilgængelighed på Rådhuset

Ole Stounberg oplyser, at det nu er lykkedes – skiltene er blevet hængt op, firmaet har lavet et godt stykke 
arbejde og det hele er ved at være på plads. Der gøres opmærksom på, at man skal huske at slette gamle 
lokalekalendere i Outlook og få de nye tilføjet, nu hvor lokalenumrene er ændrede. 
Ole Stounberg fortalte endvidere, at planen er at Rådhuset åbner dørene d.2.januar fra kl.8.15. 
Morten Møller undersøger om døren ved østlige trappetårn kan åbnes med en dørbrik, da det pt. giver 
udfordringer. Sluttelig var der en drøftelse, som førte til den konklusion, af man kan låse sine ejendele inde i 
skab/skuffe, når man forlader kontoret, i stedet for at begynde at låse dørene ind til kontorene. 

10. Deling af viden på tværs af rådhusets afdelinger ift. Arbejdsmiljøindsatser, 
konkrete episoder, borgere m.v.
Det var en episode, hvor en ansat havde et møde med en særlig borger, hvor medarbejderen på forhånd 
havde adviseret politiet, hvorfor politiet gik et lille smut fordi ruderne undervejs i mødet. Borgerne forholdte 
sig i ro og medarbejderen oplevede det som en rigtig god tryghed at vide, at der var hjælp udenfor.  

11. Årshjul 
Punktet er til beslutning (fast punkt)

Årshjulet drøftes på hvert møde i forhold til, om der er behov for justering/nye punkter, der skal med på 
kommende møder. 
Under punktet godkendes det nye årshjul. Vedlagt nyt Årshjul for 2023-2024 (D2022-221071).

Det tilføjes at under første kvartal skal der drøftes udfordringer og løsninger omkring 
arbejdsmængde/tidspres samt APV.

Datoerne for 2023 blev vedtaget – Merete indkalder. 

12. Eventuelt
Intet


	input.docx

