
Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område 

 

Mødedato: onsdag den 2. marts 2022, kl. 12 – 14.30 v/FDS på Højmarkvej 

 

Deltagere: 

Ledelsesrepræsentanter: Leo Kristoffersen (formand), Bjarne Møllgaard og Henrik Thykær Jønsson.  

 

Medarbejderrepræsentanter: Thomas Jørgensen (næstformand), Niels Nejst og Anette Holm Sørensen fra 

Fælles Drift & Service, Jan Helweg og Jacob D. Bertelsen fra Færgen. 

 

Referent: Lisa Kolding HR 

 

Afbud: ingen afbud 

 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning på sidste referat 

Referatet er godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

3. Drøftelse af budget 2022 – til information og drøftelse 
Orientering om den generelle status på økonomi samt øvrige 
aktuelle emner af relevans for udvalget, som kan have konsekvenser for arbejds- og 
personaleforhold.  
 
Leo Kristoffersen (LK) orienterede om, at 2021 er afsluttet med et fornuftigt økonomisk resultat, 
der betyder, at 2022 er startet uden underskud. Det forventede overskud skal anvendes på at løse 
bl.a. astfaltarbejder, der er skubbet fra 2021 til 2022. Der pågår et større arbejde med at omlægge 
gadelys til LED, og gadelyskontoen er i minus. Der har været et fint økonomisk år i forhold til Tunø, 
hvilket har medført overskud for både færge, havn og teltplads. Kontoen for Hou Havn er i minus. 
Kommunens overordnede økonomi var i 2021 generelt udfordret, hvilket dels skyldes corona og 
dels flere borgere med behov for hjælp.  
 
Der var ingen spørgsmål, hvorefter punktet blev afsluttet. 

 
4. Status vedrørende arbejdsmiljø – til information og drøftelse 

 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse / Arbejdsmiljøregnskabet for 2021 
 
Udvalget drøfter arbejdsmiljøregnskabet og forholder sig til hvad der kunne være særligt relevant 

for området at have fokus på.  

Hovedudvalget har møde den 21. februar og evt. beslutninger herfra medtages og drøftes.  



I henhold til arbejdsmiljøloven skal HovedUdvalget have en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Drøftelsen 

tager afsæt i arbejdsmiljøregnskabet, som indeholder et tilbageblik på det forgangne år bl.a. med 

status på sygefravær, arbejdsulykker, tilsynsbesøg og interne audits. 

Formålet med arbejdsmiljødrøftelsen er dels at gøre status på det forgangne års indsatser og 
resultater, dels - og særligt - at lægge en plan for fremadrettede fokusområder og indsatser. 
 
Enkelte pointer fra regnskabet: 
• Corona situationen har igen i 2021 haft betydning for arbejdsmiljøarbejdet, herunder 
gennemførelse af uddannelse samt tilsyns- og auditbesøg. 
• Sygefraværet er samlet set steget i forhold til 2020, og dermed er målsætningen ikke nået som 
helhed. 
• Corona har haft indvirkning på antallet af arbejdsskader, og stigningen i arbejdsskader, har 
direkte sammenhæng med antal anmeldelser fra COVID-19 smitte som arbejdsskade. 
• Der er sket en markant stigning i antallet af psykologforløb, der vedrører private forhold. Samtidig 
ses et markant fald i samtaleforløb på baggrund af vold og trusler. Kun i ét tilfælde er der anvendt 
tre-partssamtaler. 
• I forhold til fordelingen af ansatte på henholdsvis fuldtid og deltid, er andelen af ansatte på deltid 
steget i forhold til 2020. 

 
Bilag: D2022-14018 Arbejdsmiljøregnskab 2021  

 
 
LK orienterede om, at der totalt set er sket en stigning i korttidsfravær, mens langtidsfraværet er 
konstant. Sygefraværet for det tekniske område ligger nogenlunde i midten. Det er altid væsentligt 
at have fokus på sygefraværet.  
 
Arbejdsmiljødrøftelse.  
Det kan konstateres, at der er en del flere arbejdsulykker end tidligere, hvilket også er drøftet på 
lokal MED. Det er primært mindre ulykker, der nu er registreret, hvorfor stigningen muligvis 
skyldes, at der har været stor fokus på at få medarbejdere til at anmelde selv mindre ulykker. 
Stigningen kan også skyldes, at der er få medarbejdere og en stor arbejdsmængde, hvorfor folk 
skynder sig, hvilket kan medføre såkaldte sjuskeskader. Derfor igangsættes en indsats med bl.a. 
hjælpelister i bilerne med fokus på opmærksomhedspunkter, fx lad være med at springe ud af 
bilen, når man skal ud at salte. Der skal desuden være et fokus på at hjælpe hinanden med at være 
opmærksomme på de rette foranstaltninger, fx at huske hjelmen.  
 
Der var enighed om, at reglerne ikke er lavet for andres skyld men for vores egen skyld. Alle bør 
huske på, at man er sin egen sikkerhedsrepræsentant. Heldigvis har der ikke været nogle alvorlige 
skader, men det må ikke være en sovepude.  
 
Arbejdstilsynet har meddelt, at de kommer på besøg inden for et år. De har været på besøg to 
gange tidligere, og det har begge gange udløst fået grøn smiley. Der vil være fokus på datablade og 
brugsanvisninger. Vi er koblet på et firma ”Eco Online”, der håndterer vores 
arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Der er kommet ny lovgivning på området. Der skal fortsat være 
datablade på hver produkt, men fremover er det muligt at pulje vores APB’er. Tunøfærgens 
område skal også indgå i ”Eco Online”-systemet.  
 



Det er lovpligtigt at gemme datablade i 10 år, selvom produktet ikke længere anvendes i 
virksomheden. 
Fordelen ved det nye system er, at det kan gemme gamle datablade og selv rydder ud efter 10 år. 
Der pågår et stort arbejde med at sende info ind til systemet, og Torben er aktuelt i gang med at 
opdatere. Der skal derudover skabes et overblik over de produkter, vi har, hvilke anvendes fortsat. 
Vi gemmer selv datablade på de produkter, som ikke længere er i brug. 
Det er vigtigt at have fokus på indkøb, herunder at informere Torben om indkøb af produkter, så de 
kan lægges ind i systemet. 
Der er lidt benarbejde med opstart af systemet, men der forventes en ressourcegevinst og 
kvalitetsgevinst på sigt.  
 
Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, hvorefter punktet blev afsluttet. 

 
5. Status på Corona-situationen – til information og drøftelse 

 
LK orienterede om, at der på forrige møde i lokal MED kunne konstateres, at aktuelt ser det ud til, 
at Covid-19-epidemien er ved at klinge af. Folk bliver fortsat smittet men bliver ikke så syge. Det er 
stadig vigtigt, at vi passer på hinanden, hvorfor vi fastholder håndsprit og håndvask og tænker over 
afstand. Opfordringen er, at vi skal tage de gode vaner med videre også, når corona er overstået.  
 
Bjarne Møllgaard (BM) oplyste, at der for tiden ikke er mange passagerer. Der opleves en forskel i 
adfærden, at passagererne ikke længere er så opmærksomme på at efterleve anbefalinger om fx 
brug af håndsprit. Der opfordres fortsat på dansk/engelsk/tysk til, at der holdes afstand og benyttes 
håndsprit.  
 
Der var en kort drøftelse om forholdsregler i forhold til passagerer, der er smittede og som ikke 
oplyser det. Retningslinjerne er fortsat, at de skal sørge for at bære mundbind og holde afstand. 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, hvorefter punktet blev afsluttet. 

 
6. Retningslinjer vedr. brug af GPS-trackere i kommunale biler – til information og drøftelse 

Hovedudvalget holder møde den 21. februar 2022 efter udsendelse af nærværende dagsorden. 
Formanden for områdeudvalget orienterer på mødet om HU´s beslutning. Dagsordenteksten til 
HU´s møde fremgår her: 
 
Det blev på HovedUdvalgsmødet den 15. november 2021 aftalt, at Fælles Drift & Service skulle 
udarbejde retningslinjer for anvendelse af GPS-trackere i kommunale biler med henblik på, at disse 
blev drøftet og godkendt i HovedUdvalget. 
 
Retningslinjerne er udarbejdet og vedlagt som bilag. Der har i forlængelse af udarbejdelsen 
af retningslinjerne været en række spørgsmål fra medarbejdersiden, som Drift & Ejendomschef Leo 
Kristoffersen har svaret på. Korrespondancen vedlægges ligeledes som bilag til mødet. 
 
HovedUdvalget drøfter, om der er behov for justeringer af retningslinjen eller om den umiddelbart 
kan godkendes, samt hvordan den bedst kommunikeres til de relevante medarbejdere og ledere. 

 
Bilag: D2022-11681 Spørgsmål og svar vedr. retningslinjer om GPS-trackere i kommunale biler 

D2022-11682 Retningslinje vedr. GPS-trackere i kommunale biler  



LK informerede om, at der oprindeligt i 2019 havde været en drøftelse om anvendelse af GPS bl.a. 
på baggrund af Forsikringsselskabernes håndtering af anmeldte skader. Derudover har der været 
en aktuel sag, hvor et vidne anmeldte en skade angiveligt påført af en af vores biler. Det viste sig 
efterfølgende, at vidnet ikke havde noteret den korrekte nummerplade. Hvis vi havde haft GPS, 
kunne vi dokumentere, at vores bil ikke havde været det pågældende sted. Desuden kan GPS være 
anvendeligt rent planlægningsmæssigt, hvor det kan være muligt at reducere unødig kørsel mv.  
 
HU har behandlet spørgsmålet, og det er besluttet, at det skal gælde hele kommunen. HU har 
vedtaget to rettelser i forhold til bilaget, der er medsendt dagsordenen: 
 

 Dataansvarlig: Leo Kristoffersen 

 Databehandler: adm. medarbejdere: det skal defineres på den enkelte arbejdsplads. 
 
Retningslinjerne tager højde for både GDPR og for medarbejdernes evt. ulovlige brug af køretøjer. 
Hvis en medarbejder bruger et køretøj i strid med reglerne, så er der en procedure herfor, hvor TR 
bliver inddraget. 
 
Der er igangsat opgave med at få køretøjerne udstyret med mærkater om, at den er gps tracket.  
 
Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, hvorefter punktet blev afsluttet. 

 
7. Udvalgets forretningsorden – til beslutning 

Udvalget beslutter om der er behov for justering eller tilføjelser. 
 
Bilag: Forretningsorden for Områdeudvalget for det tekniske område. 
 
LK spurgte, om der er behov for ændringer til den fremsendte forretningsorden. 
 
Det planlagte møde den 8. juni 2022 skal flyttes til en anden dato. HR fremsender ny dato. 
Der skal tilføjes et fast økonomipunkt til skabelon til dagsordenen. 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, hvorefter punktet blev afsluttet. 

 
8. Udvalgets årshjul – til beslutning 

Udvalget beslutter om der er yderligere punkter, der skal justeres eller tilføjes årshjulet for 

perioden 2022. 

 

Bilag: Årshjul for det tekniske område, dok.nr. 2020-129257 

 

Se ovennævnte punkt. 

 

9. Bordet rundt 

 

LK orienterede om, at der har været møde med Miljøafdelingen og FDS om at etablere faste rutiner 

i tilfælde af, at der varsles højvande. Der var enighed om: 

 



 Varsling af 1,2 meter over daglig vande, så kører vi automatisk sandsække ud på pladsen til 

afhentning. 

 Varsling af 1,35 meter over dagligt vande, så spærrer vi en del af vejen af. 

Det er godkendt af værft, lystbådehavn og kommune, og afventer Beredskabets godkendelse. 

 

LK får automatisk sms om varsling og sender besked videre, hvorefter ovennævnte indsats 

automatisk igangsættes.  Det er ikke en kommunal opgave at lægge sandsække ud, men 

kommunen sikrer, at der er sandsække til afhentning.  

 

Der er aktuelt en ledig gartner/specialarbejderstilling, der er slået op samt en ledig stilling på 

Træværkstedet, hvor der endnu ikke er udarbejdet stillingsopslag.  

 

FDS skal ansætte en ny administrativ medarbejder, og der arbejdes på et stillingsopslag.  

 

Henrik Thykjær Jønsson (HTJ) orienterede om, at byggeriet af Bendixminde byggeriet er sat i gang, 

og der forventes rejsegilde i starten af april. Byggeriet kører planmæssigt.   

 

Byggeriet af Sundhedshuset er lidt bagud i tidsplanen, men ikke alvorligt.  

 

Byggeriet af Hou børnehave afventer ny lokalplan, før de kan komme i gang med at tegne den. Det 

er politisk besluttet at overføre pengene til 2023.  

 

Odder Kommune har overtaget Remisen. Der er installeret alarm i bygningerne, hvilket har vist sig 

nødvendigt grundet uønsket aktivitet af ubudne gæster.  

 

Juniorklubben på Vestermarksskole skal udvides i form af nogle depotrum, der skal inddrages til 

brug for unge i skoletiden. Der pågår en større ombygning med isætning af døre og vinduer, hvilket 

skal godkendes. 

 

Der er installeret automatisk dør kontrol på Parkvejens Skole, hvilket ikke har været uden 

problemer, da der opleves mange fejlalarmer. Der arbejdes på en løsning.  

 

Der er kommet nye brandsynsregler, som vi skal foreholde os til. Den 24. marts 2022 er der 

indkaldt til møde med afdelingsledere og virksomhedsledere. Kommunaldirektøren er orienteret 

om de nye regler og konsekvenserne heraf. Det betyder bl.a. fremover besøg af certificerede 

brandrådgivere og udarbejdelse af brandstrategier.  

 

BM orienterede om, at der er klargøring til dok, hvilket sker hvert andet år. Der er tale om 

almindelig vedligeholdelse. Besætningen vil være afsted i en uge fra søndag til fredag. Der 

forventes normal færgedrift igen fredag eftermiddag. Søfartsstyrelsen kommer til Hou den 5. april 

2022 og syner resten. 

 

Der er aktuelt en ledig stilling som skipper slået op.  



Den 1. maj 2022 starter en ny medarbejder.  

Den 1. januar 2023 opslås en stilling som styrmand.  

 

Søfartsstyrelsen har godkendt, at Tunøfærgen leaser nye flåder til erstatning for de nuværende 

flåder, der er mere end 22 år gamle. Flåderne overgår til eje efter 10 år. De nye flåder skal fremover 

serviceres med egenkontrol og dermed ikke syn hvert andet år som de nuværende. Flåderne kan 

anvendes på en ny færge.  

 

Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, hvorefter punktet blev afsluttet. 

 

10. Til efterretning 

Referat fra intern MED-udvalgsmøde den 30. november 2021 i FDS – dok.nr. 2021-132360 

2019-10 

7842  

11. Eventuelt 

 

Det er nævnt under punkt 4, at Arbejdstilsynet kommer på besøg inden for et år. 

 

LK orienterede om, at det blev besluttet på lokalt MED, at der indledes et samarbejde med firmaet 

CardioLab om sundhedstjek for medarbejdere. Baggrunden for samarbejdet er, at undersøgelser 

viser, at det er en væsentlig lavere levealder blandet specialarbejdere end blandt folk med højere 

uddannelse. Det vil være en frivillig løsning og et tilbud til alle medarbejdere i FDS og Tunøfærgen. 

Medarbejderen vil modtage en rapport på baggrund af sundhedstjekket men ikke behandling, men 

man kan efterfølgende tage rapporten med til egen læge. Arbejdspladsen vil modtage en 100% 

anonymiseret rapport. Udgiften er 2.500 kr. per medarbejder, der deltager i sundhedstjekket.  

  

Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, hvorefter punktet blev afsluttet. 

Mødet blev afsluttet kl.13.30. 

 

 


