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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Sagsnr.:  S2019-15226 Dok.nr.: D2022-105611 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Forvaltningen indstiller 

Punktet er til beslutning 

Der afsættes 2 minutter til punktet.  

Referatet er vedlagt som bilag og kan endvidere findes på HR porta-

len: https://hr.odder.dk/media/sswjwls0/samlet-referat-hovedudvalg-den-29-08-2022.pdf 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Godkendt 

 

Bilagsliste 

D2022-88681 Åbent referat - Hovedudvalg den 29-08-2022, kl. 09:00-12:00 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-261205120463216?ReadOnly=True
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2. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsnr.:  S2019-15226 Dok.nr.: D2022-105613 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Forvaltningen indstiller 

Punktet er til beslutning.  

Der afsættes 2 minutter til punktet.  

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Under Eventuelt drøftes behov for procedure for omplaceringsforpligtelsen inden afskedigelse 

grundet besparelser m.v. 

Ellers godkendt. 
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3. Resultat af revideret arbejdsmiljø- og sundhedspolitik og arbejdsmiljømål 

 

Sagsnr.:  S2021-26225 Dok.nr.: D2022-106470 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til beslutning. 

Der afsættes 35 minutter til punktet. 

Sygefraværskonsulent Merete Uldall Kristensen deltager under punktet. 

På HovedUdvalgets møde den 16. maj 2022 besluttede udvalget, at den eksisterende Arbejds-

miljø og Sundhedspolitik skulle revideres. Arbejdsmiljøgruppen under HovedUdvalget fik til opga-

ve at udarbejde et forslag hertil, herunder også at se på sammenhængen mellem politik og ar-

bejdsmiljømål. 

I denne proces, har det været vigtigt for arbejdsmiljøgruppen at arbejde med at gøre en eventuel 

ny arbejdsmiljøpolitik enkel og let tilgængelig. Undervejs kom arbejdsmiljøgruppen frem til, at det 

tidligere dokument "Arbejdsmiljømål" repræsenterede mange værdier for arbejdsmiljøarbejdet, 

som også fremgik af Det personalepolitiske værdisæt, og man savnede noget der var lettere for-

ståeligt. Gruppen kom ligeledes frem til, at der i Det personalepolitiske værdisæt, fremgik rigtig 

mange af de værdier og hensigter, man normalt inkludere i en arbejdsmiljøpolitik. 

På baggrund af overstående foreslår arbejdsmiljøgruppen, at Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik-

ken udgår som selvstændig politik, og at Det personalepolitiske værdisæt i stedet udvides med et 

punkt, der specifikt omhandler arbejdsmiljø og sundhed. 

 

Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet et udkast til revidering af Det personalepolitiske værdisæt. 

Ud over tilføjelse af punktet vedr. arbejdsmiljø og sundhed er der foretaget en række sproglige 

tilpasninger både af værdisætninger og de tilhørende beskrivelser, således at formuleringerne 

fremstår enklere. 

Arbejdsmiljøgruppen har endvidere udarbejdet et forslag til nye arbejdsmiljømål og -indsatser, til 

erstatning for de eksisterende. Der lægges i den forbindelse op til, at de overordnede arbejdsmil-

jømål gælder for fire år ad gangen, således at målene fastlægges af det nye HovedUdvalg i be-

gyndelsen af hver valgperiode, og at mål og indsatser kan justeres i forbindelse med den årlige 

arbejdsmiljødrøftelse. Forslaget til aktuelle arbejdsmiljømål vil således være gældende til medio 

2025. 

Af den hidtidige Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik fremgik det, at alle arbejdspladser lokalt skulle 

udarbejde retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress, vold og trusler samt mobning og 

chikane. 

Forebyggelse og håndtering af vold, trusler, mobning og chikane er tidligere samlet i én fælles 

retningslinje gældende for hele Odder Kommune. Arbejdsmiljøgruppen foreslår, at der i lighed 

hermed udarbejdes en fælles retningslinje for forebyggelse og håndtering af stress.  
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Såfremt ovenstående vedtages, drøfter HovedUdvalget, hvordan der arbejdes videre i MED-

organisationen med forankring at det reviderede personalepolitiske værdisæt samt udmøntningen 

af arbejdsmiljømålene. 

Forvaltningen indstiller 

Arbejdsmiljøgruppen indstiller at: 

• Arbejdmiljø- og Sundhedspolitikken udgår som selvstændig politik 

• HovedUdvalget godkender udkast til revideret personalepolitisk værdisæt med tilføjet 

punkt vedr. arbejdsmiljø og sundhed 

• HovedUdvalget godkender udkast til arbejdsmiljømål og indsatser for 2023-2025 

• HovedUdvalget derudover beslutter, hvordan der arbejdes videre i MED-

organisationen med forankring af det reviderede personalepolitiske værdisæt samt 

udmøntning af arbejdsmiljømålene 

• HR-teamet får til opgave at udarbejde et forslag til fælles retningslinje for forebyggelse 

og håndtering af stress. 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Justering af det personalepolitiske værdisæt 

HovedUdvalget drøftede, at det giver god mening at arbejdsmiljøet også er rummet i det persona-

lepolitiske værdisæt, men det blev bemærket, at risikoen også at arbejdsmiljøet mister noget lys 

ved, at der ikke er selvstændig politik. Omvendt blev det også bemærket, at ved at vi samler det i 

ét dokument kan det bedre sikres, at værdierne for det gode arbejdsmiljø ikke overses.  

Det blev bemærket, at det er  væsentligt, at man får det personalepolitiske værdisæt frem,  hvis 

man søger på "arbejdsmiljø" eller "arbejdsmiljøpolitik" på hjemmesiden og på HR portalen. 

Det blev besluttet, at der i indledningen til det personalepolitiske værdisæt indskrives 

at, værdisættet også forholder sig til arbejdsmiljøet. 

Det reviderede personalepolitiske værdisæt blev herefter godkendt sammen med beslutningen 

om, at den hidtidige arbejdsmiljø- og sundhedspolitik afskaffes som selvstændig politik. 

Arbejdsmiljømål: 

Der lægges op til, at vi i mål og indsatser går væk fra en procentmæssig reduktion af sygefravæ-

ret, men fastsætter et mål for det maksimale sygefravær på 12 dages fravær.  

Når forslaget er landet på 12 dage skyldes det, at det svarer nogenlunde til det gennemsnitlige 

fravær i Odder Kommune. 12 dage svarer til ca. 5 procent i samlet sygefravær. Det blev drøftet 

om målet bør differensieres, da der er forskel på høj risikoen for smitte fx er på forskellige fagom-

råder. Dette imødekommes dog da det også indgår som en del af mål og indsatser, at alle ar-

bejdspladser skal forholde sig til lokale mål for sygefraværet.  

Der er enighed om, at det er sundt at der er ledelsesmæssig opmærksomhed på de arbejdsplad-

ser hvor sygefraværet er højt og er undersøgende på, hvad der lægger til grund herfor, og hvad 

vi kan gøre for at reducere og forebygge. Det er vigtigt, at vi også forholder os til udviklingen i sy-

gefraværet, så vi ikke alene kommer til at fokusere på de 12 dage - men også på den hhv. positi-

ve og negative udvikling. Det er også i den forbindelse vi har mulighed for at man kan afdække 

arbejdsmiljøudfordringer, som udfordrer sygefraværet.  
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Det præciseres i målbeskrivelsen, at de 12 dage er i gennemsnit pr. medarbejder omregnet til 

fuldtidsbeskæftigede.  

Det blev endvidere besluttet, at sygefraværsproceduren indskrives som en indsats, for at sætte 

lys på, at den systematiske opfølgning er en vedvarende indsats. 

Der var en drøftelse af, om der skal iværksættes prøvehandlinger i forhold til rengøring/hygiejne. 

Det er væsentligt, at indsatser og prøvehandlinger aftales i de lokale MED-udvalg, da der er her 

de ved mest om, hvad der vil virke. 

I forhold til hygiejne er der udarbejdet en hygiejnestrategi og nedsat et hygiejneudvalg. Der er 

udarbejdet e-læring i god hygiejne, som er på trapperne.  

Det blev endvidere aftalt, at Fælles Drift og Service tager kontakt til Kongsvang og drøfter, om 

der kan være mulighed for at afprøve virkning af øget rengøring på nogle arbejdspladser.  

 

Bilagsliste 

D2022-106096 Nyt personalepolitisk værdisæt - Udkast til HU 

D2022-106375 Arbejdsmiljømål og indsatser 2022-2025 - Udkast til HU 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-313132422444451?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-314105128118021?ReadOnly=True
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4. Status på sygefravær og indsatser 

 

Sagsnr.:  S2021-3269 Dok.nr.: D2022-107496 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til information og drøftelse. 

Der afsættes 15 minutter til punktet. 

Sygefraværskonsulent Merete Uldall Kristensen deltager under punktet. 
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*Folkeskoler og Børnepasning er ikke identiske i de to perioder, da hele LBO i 2021 hørte under Folkeskoler, og nu er det kun skolerne i LBO som 

hører under Folkeskoler, hvor resten nu hører under Børnepasning. 

Sygefraværet er for det samlede område steget fra 12,2 dage til 14 sygedage i gennemsnit pr. 

fuldtidsansat for perioden januar til oktober i 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. 

De afdelinger der er steget er Folkeskoler, Børnepasning, Administration Rådhus samt Tandple-

je, Musikskole & Bibliotek. Sidstnævnte område med de tre enheder, har haft en meget stor stig-

ning, svarende til 8,8 dage mere pr. fuldtidsansat for perioden januar til oktober. Her er det sær-

ligt det helt lange fravær (+91 dage), som nu udgør 44,5 procent af fraværet. 

Der er dog ligeledes flere enheder hvor sygefraværet er faldet hvis vi sammenligner sidste års ja-

nuar til oktober med samme periode i år. Her ses der især en forskel hos det specialiserede soci-

alområde, med en reduktion på 1,2 sygefraværsdagsværk, svarende til 3,2 dage færre sygefra-

værsdage pr. fuldtidsansat for perioden. Ligeledes ses der også hos Børne- og Familiecentret et 

fald i det samlede sygefravær på 1,4 procentpoint svarende til et fald i fraværet på 20 procent. 

For Odder kommune som samlet område fremgår det, at flere medarbejdere har været fraværen-

de i perioden januar til oktober 2022 sammenlignet med samme periode sidste år, da andelen af 

medarbejdere uden fravær er blevet mindre, gående fra 35procent til 27 procent i år. 

Indsatser 

 

Af nye indsatser kan nævnes, at graviditetsordningen så småt er i gang, hvor fire arbejdspladser 

og gravide, har benyttet sig af tilbuddet. Tilbuddet består i råd og vejledning fra en jordmoder, 

som kommer ud på arbejdspladsen og sammen med den gravide og lederen, får sat fokus på fo-

rebyggelse af gener og evt. fravær. Her kan lederen ligeledes få råd og vejledning til udfyldelse af 

gravid-APV under samtalen, hvis denne 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/ 

  

  

  

  

Forvaltningen indstiller 

- 

https://hr.odder.dk/arbejdsmiljo/fysisk-arbejdsmiljo/gravide-og-ammende/


 

Referat 

Hovedudvalg, den 28-11-2022 Side 10 

 

 

 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Ingen yderligere bemærkninger ud over det, der er drøftet under punkt 3. 
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5. Status på arbejdsmiljø i øvrigt 

 

Sagsnr.:  S2021-3269 Dok.nr.: D2022-107262 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til information og drøftelse. 

Der afsættes 5 minutter til punktet. 

Besøg af arbejdstilsynet.  

Der har siden sidste møde i HovedUdvalget været gennemført tilsynsbesøg på Vestskolen, afde-

ling Skovbakken. Besøget resulterede i et påbud vedr. manglende APV. 

Arbejdstilsynet har endvidere være på kontrolbesøg i Bo & Beskæftigelse/Hjørnet i forbindelse 

med efterkommelse af påbud vedr. forflytning. Tilsynet godkendte i den forbindelse arbejdsplad-

sens indsendte efterkommelse af de enkelte påbud. 

Der er varslet besøg på følgende arbejdspladser: 

• Hundslund skole 

• Børne- og Familiecentret 

  

Interne audits 

Der er siden sidste møde i HovedUdvalget gennemført interne audits på følgende arbejdspladser: 

• Børne- og Familiecentret 

• Hjemmeplejen 

• Rådhuset 

Rapporterne fra besøgene i Hjemmeplejen og på Rådhuset er ikke endeligt afsluttet. Der er på 

Børne- og Familiecentret ikke givet afvigelser, men der er aftalt opfølgningsbesøg i februar må-

ned med henblik på opfølgning på forbedringsforslag i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.  

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 

Der afholdes supplerende arbejdsmiljøuddannelse den 2. december 2022 om formiddagen. Te-

maer er pauser og fordybelse.  

Støj og forstyrrelser har betydning for vores arbejdsmiljø. Vi bliver ukoncentrerede og stressede, 

når vi ikke kan finde ro til at fordybe os i vores arbejde. Heldigvis kan vi med simple greb vende 

den forstyrrende og støjfyldte tilstand til fordybelse, hvor hjernen får ro til at være kreativ og effek-

tiv. 

På uddannelsen fortæller Pia Hauge med afsæt i hjerneforskning og organisationsteori, hvordan 

vi på arbejdspladserne får det bedste ud af vores medarbejdere. Pia Hauge deler sine enkle og 
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effektive råd til, hvordan vi beskytter hjernen fra unødvendig støj og forstyrrelser og udfolder vo-

res potentiale bedst muligt. 

Budskabet er, at menneskehjernen er den vigtigste ressource på en moderne arbejdsplads, og vi 

får kun det bedste ud af den, hvis medarbejderne får tid og ro til at fordybe sig en gang i mellem. 

Nyt fra arbejdsmiljøgruppen 

Arbejdsmiljøgruppen har primært arbejdet med revidering af Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik-

ken, som behandles særskilt. 

Derudover er der behandlet ansøgninger fra sundhedsordningen til lokale tiltag. 

Referatet fra arbejdsmiljøgruppens seneste møde er vedlagt som bilag.  

Forvaltningen indstiller 

-  

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Taget til efterretning. 

 

Bilagsliste 

D2022-102265 Referat fra møde i arbejdsmiljøgruppen under HovedUdvalget d.6.10.2022 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-301111804513248?ReadOnly=True
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6. Høring vedr. forslag til forøgelse af det økonomiske råderum (P40) 

 

Sagsnr.:  S2022-4810 Dok.nr.: D2022-106197 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til information og drøftelse - dog således, at der udarbejdes høringssvar på baggrund 

af drøftelsen. 

Der afsættes 60 minutter til punktet. 

Der er i forbindelse med P40 projektet igangsat en høring i OmrådeUdvalg og HovedUdvalg vedr. 

de forslag, der er fremkommet i processen med henblik på at udvide det økonomiske råderum.  

OmrådeUdvalgene behandler høringsmaterialet på ekstraordinære møder den 22-25. november 

2022, med henblik på, at OmrådeUdvalgenes input kan behandles af HovedUdvalget på mødet 

den 28. november 2022. 

 

HovedUdvalget modtager høringsmaterialet samtidig med at dette sendes til OmrådeUdvalgene - 

forventeligt den 21. november 2022. OmrådeUdvalgenes bemærkninger vil dog først kunne frem-

sendes til HovedUdvalget i løbet af fredag den 25.  november 2022.   

På baggrund af OmrådeUdvalgenes bemærkninger og HovedUdvalgets drøftelse af høringsma-

terialet udarbejder HovedUdvalget et samlet høringssvar på vegne af MED-udvalgene. Hørings-

svaret skal være udarbejdet senest den 29. november 2022. 

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Indledningsvis bemærkede kommunaldirektøren at man erkender, at processen i udarbejdelse af 

kataloget og  "høring" af medarbejdere har været kort, men der har været givet en opgave fra po-

litisk hold om at få udarbejdet et katalog.  

Dernæst bemærkede kommunaldirektøren også, at det er op til politisk beslutning på kommunal-

bestyrelsesmødet den 12. november 2022 at tage stilling til, hvad der skal effektueres i forhold til 

kataloget.  

Slutteligt bemærkede kommunaldirektøren, at kataloget indeholde både meget konkrete projekter 

og meget brede projekter. Han bemærkede, at der kan være fordele og ulemper ved begge dele. 

I forhold til de brede projektet bemærkede kommunaldirektøren, at det giver et ledelsesmæssigt 

rum til at arbejde med udfordringerne. Kommunaldirektøren lagde endvidere vægt på, at katalo-

get benævnes "Sammen om nye løsninger" fremfor P40. 
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Medarbejderrepræsentanterne havde udarbejdet et udkast til en udtalelse som blev gennemgået 

på mødet, og som ledelsen herefter tilsluttede sig, således at der blev givet en fælles udtalelse 

fra Hovedudvalget. 

Det blev besluttet, at der gives lov til  at indsende bemærkninger fra lokale MED-udvalg og fagli-

ge organisationer frem til tirsdag den 29. november kl. 12.. Disse vil bli-

ve vedhæftet Hovedudvalget udtalelse, når denne sendes til det politiske niveau. 
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7. Udarbejdelse af retningslinje vedr. samarbejde mellem frivillige/civilsamfund 
og fagprofessionelle 

 

Sagsnr.:  S2020-26907 Dok.nr.: D2022-107296 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til beslutning. 

Der afsættes 15 minutter til punktet. 

Der opleves et stigende og stadig mere konkret fokus på at inddrage civilsamfundet i løsningen af 

opgaver, som ligger meget tæt op af eller er en del af den kommunale kerneopgave. 

Dette fokus ses bl.a. i forbindelse med arbejdet med P40. 

På den baggrund drøfter og beslutter HovedUdvalget, hvorvidt der skal udarbejdes en retningslin-

je for samarbejde og grænser mellem frivillige/pårørende og fagprofessionelle. 

HovedUdvalget tager samtidig stilling til tidsrammen og processen i forhold til udarbejdelsen af en 

retningslinje, herunder om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, og hvornår en eventuel ret-

ningslinje skal være færdig. 

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Det blev besluttet at, der skal arbejdes med at udarbejde et sæt retningslinjer i forhold til samar-

bejde mellem frivillige/civilsamfund og fagprofessionelle.  

Der tages afsæt i en folder udarbejdet af de faglige organisationer  og det drøftes, hvad der der-

udover er behov for.  

Det blev bemærket, at det kan være svært at finde ud af, hvad man må og ikke må som frivillig - 

ikke mindst i forhold til personer på efterløn, hvor der er begrænsninger i forhold til at bidrage på 

fagområder, hvor man tidligere har arbejdet. Der blev givet udtryk for, at det vil være hjælpsomt, 

hvis der udarbejdes skabeloner til samarbejdsaftale. 

Det blev endvidere bemærket, at de lokale principper skal ses i sammenhæng med Kommunal-

bestyrelsens udviklingsplan "Et fællesskab i balance" og det personalepolitiske værdisæt.   

Der nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: 

Henning Haahr 

Morten Møller 

Lone Bay 

Jeanne Bøg Pedersen 

Anette Holm Sørensen 
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Bodil Jeppesen 

Tom Thielemann.   
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8. Status fra arbejdsgruppe vedr. rekruttering og fastholdelse 

 

Sagsnr.:  S2022-2019 Dok.nr.: D2022-107487 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til information og drøftelse. 

Der afsættes 20 minutter til punktet. 

Arbejdsgruppen har arbejdet med et indsatskatalog ud fra følgende gruppering: 

• Før ansættelse 

• Under ansættelse  

• Efter ansættelse 

Gruppen har endvidere drøftet en anbefaling om, at følgende indsatser prioriteres både centralt 

og lokalt: 

• Branding - fokus på kernefortællingen 

• Onboarding 

• Højere grad af prøvehandlinger i forhold til fleksibilitet i bl.a. arbejdstid 

I relation til prøvehandlinger i forhold til fleksibilitet i arbejdstid har KL og Forhandlingsfællesska-

bet netop forlænget projektet "En fremtid med fuldtid", og har i den forbindelse udsendt invitation 

til deltagelse som nøglekommune. Invitationen drøftes i arbejdsgruppen, som holder møde den 

15. november, som ligger efter udsendelse af dagsorden til HovedUdvalgets møde, hvorfor grup-

pens anbefalinger først foreligger på mødet. Invitationen til deltagelse i projektet samt nærmere 

beskrivelse af, hvad der forventes som nøglekommune er vedlagt som bilag.  

Arbejdsgruppens forslag til indsatskatalog, som det ser ud for nuværende, er vedlagt som bilag i 

samlet præsentation, hvori anbefalingerne også er skitseret. Bilaget indeholder desuden udviklin-

gen i andelen af deltids-/fuldtidsbeskæftigede indenfor visse faggrupper samt hovedtrækkene i 

den onboarding undersøgelse, der netop er gennemført.  

I forhold til onboarding undersøgelsen kan opridses følgende hovedtræk: 

• Der er modtaget 80 besvarelser (ud af 201 respondenter), som giver en svarprocent på 40. 

• Gennemsnitligt viser undersøgelsen en pæn besvarelse af, hvor godt man oplever sig on-

boardet - de åbne kommentarer viser dog en vis spredning i oplevelserne. 

• Der ses et lille fald i oplevelsen af, hvor godt man føler sig onboardet blandt medarbejdere, 

der har været ansat i mere end 12 måneder. 

Det kan endvidere bemærkes, at et udtræk fra lønsystemet viser, at 50 ansatte (ud af ca. 250) 

har forladt arbejdspladsen igen indenfor 12 måneder. Udtrækket er lavet for samme periode som 

onboarding undersøgelsen, dvs. 1. april 2021 til 31. marts 2022. 
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Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Arbejdsgruppen er godt igang og forventer at kunne fremlægge et forslag til strategi for rekrutte-

ring og fastholdelse til næste møde i Hovedudvalget. 

Hovedudvalget besluttede i den forbindelse, at Odder Kommune skal deltage som nøglekommu-

ne i Projekt En fremtid med fuldtid. Det betyder, at der skal findes 3-5 arbejdspladser, der ønsker 

at indgå aktivt i projektet. 

 

Bilagsliste 

D2022-107488 Brev til HMU - en fremtid med fuldtid 

D2022-107489 Bilag 1, Om at være nøglekommune i En fremtid med fuldtid 

D2022-107323 Status rekruttering og fastholdelse og onboarding - HU 281122 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-318155514688337?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-318155534108064?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-318140259230471?ReadOnly=True
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9. Opfølgning på Hovedudvalgets fællesmøde med Udvalget for Økonomi og 
Erhverv 

 

Sagsnr.:  S2021-25854 Dok.nr.: D2022-105815 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til information og drøftelse. 

Der afsættes 10 minutter til punktet. 

Hovedudvalget og Udvalget for Økonomi og Erhverv afholdt årets sidste fællesmøde den 7. no-

vember 2022. 

På dagsordenen var den økonomiske situation i forbindelse med budget 2023 og det igangvæ-

rende arbejde med at finde effektiviseringspotentialer for 40 mio. kr. (P40). Derudover var rekrut-

tering og fastholdelse et tema - det er aftalt, at dette er gennemgående tema på fællesmøderne i 

perioden. 

Hovedudvalget drøfter kort oplevelsen af mødet og om mødet gav anledning til særlige opmærk-

somheder i Hovedudvalgets fremadrettede arbejde. 

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Der var en oplevelse af at det havde været et godt møde. Derudover ingen bemærkninger.  

 

  



 

Referat 

Hovedudvalg, den 28-11-2022 Side 20 

 

 

 

10. Tema for MED Klippekortmodul 2023 

 

Sagsnr.:  S2021-3362 Dok.nr.: D2022-105715 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

 Punktet er til beslutning. 

Der afsættes 15 minutter til punktet. 

Hovedudvalget drøfter og beslutter, hvilket tema udbud af MED klippekort skal omhandle i 2023. 

Som baggrund for drøftelsen er nedenfor skitseret en oversigt over de temaer, der tidligere har 

været udbudt: 

År Tema for uddannelse 

2016 MED's rolle i forandringsprocesser, med oplæg af Karsten Poulsen 
om effektiviseringssporet 

2017 Fælles arbejdsmiljø- og MED-konference i Spektrum - med oplæg 
om Social kapital af Tage Søndergaard Kristensen og Relationel vel-
færd af Jacob Storch  

2018 (november) Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet med op-
læg af Henning Haahr om værdien af MED 

2020 (februar/marts) MEDs rolle i arbejdet med det personalepolitiske værdisæt med 
oplæg af Jette Lorenzen om perspektiver på værdier i organisatio-
nen 

  

Det bemærkes, at der ikke i 2021 og 2022 har været gennemført MED klippekort moduler, hvor-

for disse ikke fremgår af oversigten. 

Der kan hentes inspiration til temaer på PUF's hjemmeside (Parternes UddannelsesFælles-

skab): https://puf.dk/med-klippekort-moduler  

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Udsættes til næste møde. 
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11. Anvendelse af AKUT midler til lokale formål i overenskomstperioden 

 

Sagsnr.:  S2022-4798 Dok.nr.: D2022-105782 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til beslutning. 

Der afsættes 10 minutter til punktet. 

Som en del af overenskomsten skal Odder Kommune afsætte et årligt beløb til lokale uddannel-

sestiltag for tillidsrepræsentanter. Der skal i indeværende overenskomstperiode afsættes 1,15 

øre pr. ATP-pligtig time til formålet. Midlerne skal anvendes indenfor overenskomstperiode - det 

vil aktuelt sige inden udgangen af marts 2024. Såfremt midlerne ikke anvendes lokalt skal de 

indbetales til AKUT-fonden. 

I Odder Kommune har vi hidtil anvendt midlerne dels til et enkelt arrangement i overenskomstpe-

rioden og dels til tillidsrepræsentanters deltagelse i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 

Der er for nuværende ikke planlagt konkrete aktiviteter. Hovedudvalget har tidligere nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af Lone Bay, Rikke Liboriussen og Torben Gejl Kristensen, der - bistået 

af HR teamet - har stået for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter.  

Hovedudvalget beslutter om arbejdsgruppen skal fortsætte, og drøfter endvidere om der umid-

delbart er forslag til uddannelsesaktiviteter.  

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Arbejdsgruppen bestående af Rikke Liboriussen, Lone Bay og Torben Gejl Kristensen varetager 

planlægning af et eller flere arrangementer for tillidsrepræsentanter indenfor rammen af de lokale 

AKUT-midler i 2023. 
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12. Årshjul for 2023 

 

Sagsnr.:  S2021-26003 Dok.nr.: D2022-106094 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Dagsorden 

Punktet er til beslutning. 

Der afsættes 10 minutter til punktet 

Der er udarbejdet et foreløbigt årshjul for 2023 til drøftelse og godkendelse i HovedUdvalget. 

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Taget til efterretning 

 

Bilagsliste 

D2022-105822 Årshjul Hovedudvalget 2023 

 

 

  

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-313074855507060?ReadOnly=True
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13. Eventuelt 

 

Sagsnr.:  S2019-15226 Dok.nr.: D2022-105614 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Forvaltningen indstiller 

- 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Kommunaldirektøren nævnte, at der er kommet meget ros til de lokale MED-undervisere i forhold 

til MED grunduddannelsen.  

I forhold til procedure vedr. omplacering inden afskedigelse pga. besparelser blev det aftalt, at 

der i forlængelse af den politiske beslutning vedr. P40 ses på en fælles procedure i forhold til 

omplacering, således at der opleves ensartet procedure. Dette udarbejdes så der ligger et forslag 

til næste møde.  
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14. Kommunikation fra mødet 

 

Sagsnr.:  S2019-15226 Dok.nr.: D2022-105617 

Åbent  

Fraværende: Rikke Liboriussen (Afbud) 

 

Forvaltningen indstiller 

Punktet er til beslutning. 

Der afsættes 5 minutter til punktet. 

  

Hovedudvalget beslutter, hvad der særskilt skal kommunikeres fra mødet og hvordan. 

Beslutning Hovedudvalg 28-11-2022 

Der rettes særligt opmærksomhed på kommunikation vedr. følgende: 

• justering af det personalepolitisk værdisæt 

• nye fælles arbejdsmiljømål 

• Udtalelse vedr. P40, "Sammen om nye løsninger"  
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Samlet bilagsliste 

D2022-88681 Åbent referat - Hovedudvalg den 29-08-2022, kl. 09:00-12:00 

D2022-106096 Nyt personalepolitisk værdisæt - Udkast til HU 

D2022-106375 Arbejdsmiljømål og indsatser 2022-2025 - Udkast til HU 

D2022-102265 Referat fra møde i arbejdsmiljøgruppen under HovedUdvalget d.6.10.2022 

D2022-107488 Brev til HMU - en fremtid med fuldtid 

D2022-107489 Bilag 1, Om at være nøglekommune i En fremtid med fuldtid 

D2022-107323 Status rekruttering og fastholdelse og onboarding - HU 281122 

D2022-105822 Årshjul Hovedudvalget 2023 

 

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-261205120463216?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-313132422444451?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-314105128118021?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-301111804513248?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-318155514688337?ReadOnly=True
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