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1. Bemærkninger til referat 

   

   
   
  Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

   
   
   
   

 
Punkter til Information 

3. Information 

 Konference om Rummelighed i praksis – Alice Silkjær Møller deltog og 
orienterer om hovedpointerne fra konferencens budskaber 

 Fokus på den danske model i kommunerne – et materiale Fra KL og 
Forhandlingsfællesskabet som dels beskriver fælles billeder af MED-
samarbejdet samt fælles perspektiver for de kommende års arbejde 
med MED og partssamarbejdet i kommunerne. Materialet er blevet til 
som følge af et projekt mellem parterne ved OK-15 og besøg i 8 
kommuners MED-organisation. 
./. Brev fra KL og Forhandlingsfællesskabet 
./. Fokus på den danske model i kommunerne 

   
   
    

 
  Læs mere om Rummelighed i praksis. 

Taget til efterretning. 

 

4. Status på revision af MED-aftalen  

  
 Hovedudvalget får en status på arbejdet i forhandlingsorganet. 

   
   
  Taget til efterretning. 

 

5. Evaluering af dialogmøde med Økonomiudvalget 22.8.2017 

           Hovedudvalget evaluerer dialogmødet med ØU. 
   
   
  Et godt møde med god dialog. Det er oplevelsen, at de budskaber som 

medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget ønskede at sende til 
Økonomiudvalget blev leveret og modtaget.  

 

6. Arbejdsmiljømøde 2017 

           Hovedudvalgets arbejdsgruppe bestående af Birgitte Greby, Anne Bergmann, 
           Lars Hansen, Bente Neerbek og Flemming Hørdum Gertsen, Anette Friedrichs  
           og Tina Ellesgaard, har udarbejdet oplæg til arbejdsmiljømødet 2017. 
 

 Hvordan og hvad skal vi huske at gøre, for at bevare det gode APV 
resultat fra 2016 

https://pure.sfi.dk/ws/files/764628/1709_Rummelighed_i_praksis.pdf
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 Hvordan understøtter TRIO’en det gode arbejdsmiljø og 
medarbejdere der har det svært. 

           
           Arbejdsgruppen overvejer Tue Isaksen, cand.psyk og chefkonsulent hos   
           Arbejdsmiljøcenteret, som oplægsholder til arbejdsmiljømødet. Arbejdsgruppen 
           mødes med Tue efter HU-mødet 4.9.2017.  
 
          Møde er planlagt til 1.11.2017 i Centerhallen.  

              
   

 
  Arbejdsmiljømødet udsættes til foråret 2018. 

 
 
Punkter til drøftelse 

7. Status på budget 2017 og budgetproces 2018-2021 

Hovedudvalget får en status på økonomien i 2017, samt status på den 
kommende budgetproces. 
 
Statusnotat 4 
Aktuel økonomi – Økonomiudvalget 22.8.17 
Borgmesterens budget oplæg – offentliggøres den 28.8.17 
 
Hovedudvalget har bedt om en tilpasning af Årshjulet for Hovedudvalgets 
arbejde og Årshjul for budgetprocessen. Vedlagt oplæg til årshjul tilpasset 2017.  
 
./. Årshjulet for Hovedudvalgets arbejde 
./. Årshjul for budgetprocessen 

   
   

 
  Hovedudvalget havde en grundig drøftelse af det foreliggende budgetmateriale. 

 
Hovedudvalget gør opmærksom på, at høringsfristen ifm. budgettet og 
borgmesterens budget oplæg er meget kort. 
 
Det er borgmesterens budgetudspil der udgør materialet til byrådets 1. 
behandling af budgettet.  
 
Borgmesteren har i sit oplæg til budget 2018-21 udpeget de konkrete forslag til 
udvidelser, besparelser mv., som foreslås gennemført i budgetperioden. Det er få 
af forslagene fra besparelseskataloget der er med i borgmesterens 
budgetoplæg. 
 
Såfremt der i forbindelse med 2. behandling af budgettet 
fremsættes politiske ændringsforslag, hvor et af de øvrige besparelsesforslag fx 
bringes i anvendelse, er der mulighed for at fremsende et høringssvar til disse. 

 

8. Høringssvar til budget 2018-2021 

Der har været høring af Borgmesterens oplæg til budget 2018-2021. 
 
Hovedudvalget får umiddelbart inden mødet indkomne høringssvar fra MED-
udvalgene.  
 
Hovedudvalget drøfter høringssvar til budgettet.  
 
Indstilling 
Hovedudvalget drøfter de indkomne høringssvar fra MED-udvalgene og 
udarbejder høringssvar. 

https://www.alleroed.dk/Files/Files/Dagsordener/committee_186857/agenda_293465/documents/1bcff68b-afd1-429c-b1c1-17153a2d898e.pdf
https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater
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  Hovedudvalget drøftede indhold til høringssvar.  

 

 Anerkendelse af, at der ikke er rammebesparelser 

 Opmærksomhed på at effektiviseringer over tid kan kræve ekstra 
ressourcer i implementeringen 

 Gentage Hovedudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget fra 
dialogmødet. 

 

9. Afbureaukratisering 

 
                  Hovedudvalgets kampagne om afbureaukratisering blev afsluttet den 1. juli 
                  2017.  
 
                  Der er modtaget 51tilbagemeldinger med forslag til afbureaukratisering,  
                  effektiviseringer og ændringer. De fleste omhandler interne procedurer. 
 
                  I vedlagte oversigt er alle tilbagemeldinger anonymiseret. Det fremgår fra  
                  hvilket område, tilbagemeldingen kommer, om der er tale om intern eller  
                  ekstern håndtering samt forslag til, hvilket område der kan være relevant at  
                  inddrage i håndtering, løsning og/eller tilbagemelding.  
 
                  ./. Oversigt over tilbagemeldinger vedr. afbureaukratisering.       
                  ./. Kategorisering af forslag               
           
  

Ministeren for Offentlig Innovation kommer på besøg i Allerød Kommune i 
september 2017. Forud for mødet har kommunen modtaget invitation til at 
bidrage med forslag, der kan bibringe mere tid til kerneopgaven ifm. regeringens 
lancering af Sammenhængsreformen, som skal indeholde fire spor med fokus 
på: Mere tid til kerneopgaven, Bedre velfærd på tværs af sektorer, En mere 
tidssvarende offentlig sektor og Bedre ledelse. Samtidig har ministeren bedt om 
forslag, der kan styrke sammenhæng og frigøre tid til kerneopgaven.  

 
./. Brev fra Ministeren 
./. Bidrag til kulegravning 
 

17.8.2017 Hovedudvalgsmøde – præsentation af 
indkomne forslag 

22.8.2017 Dialogmøde ØU/HU 

4.9.2017 Hovedudvalgsmøde – behandling af indkomne 
forslag 

 
Procesforslag 
Personale kategoriserer de indkomne forslag i områder, såvel lovgivnings- som 
interne afbureaukratiseringsforslag og sender til de relevante chefer for 
områderne, som har ansvaret for videre handling. 
 
På baggrund af forslagene, præsentationen på dialogmødet mellem 
Økonomiudvalget og Hovedudvalget og drøftelser i den forbindelse, sendes en 
mail til alle medarbejdere ift. indhold af afbureaukratiseringsforslagene samt 
beskrivelse af videre proces. 
 
Indstilling 
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           Det indstilles til Hovedudvalget at drøfte de indkomne forslag samt beslutte den 
videre proces. 

   
   
  Hovedudvalget besluttede, at formandskabet sender en mail til alle 

medarbejdere, med kvittering for indkomne forslag samt beskrivelse af 
processen. 
 
Hovedudvalget ønsker en tilbagemelding i primo 2018 på håndtering af 
forslagene. 

 

10. Nyt tilbud til medarbejdere med stress/ risiko for sygemelding -Genoptaget 

 
Hovedvalget behandlede på mødet 14.6.2017 et forslag om tilbud om 
stresscoachingsforløb til medarbejdere, der er i risiko for at udvikle stress, eller 
som er blevet sygemeldt med stress. Hovedudvalget udsatte punktet, idet det 
ønskes undersøgt, hvorvidt tilbuddet kan være et af to tilbud i stedet for en 
afløsning af tilbuddet hos Falck Healthcare og i første omgang som en 
forsøgsperiode. 
 
Tilbuddet er et lokalt forankret initiativ og en videreførelse af det tilbud, som 
allerede tilbydes til sygemeldte borgere via Jobcenteret hos Allerød Kommunes 
egne virksomhed Social Rehabilitering. 

 
Et stresscoachingforløb vil have til formål at forebygge stressrelateret 
sygemelding ved en tidlig indsats, samt støtte til fastholdelse af ansættelse. Et  
forløb er som udgangspunkt på 8 gange á 1 times varighed, fordelt over en 
periode på 2-3 mdr. Der vil dog være mulighed for individuel tilpasning. 
 
For at tilbuddet i Social Rehabilitering skal kunne lade sig gøre, skal der være et 
fast budget for minimum 12 mdr. da der skal laves aftale med medarbejdere om 
denne ekstra opgave. I forsøgsperioden på et år vil det være muligt at 
gennemføre ca. 20 coachingforløb. Betaling for 12 mdr. vil udgøre ca. 6.500 kr. 
pr. mdr. i alt 78.000 kr. uanset antallet af forløb. 
 
Hovedudvalget har i personale politisk budget afsat et budget på 494.000 kr. til 
psykologisk krisehjælp. Såfremt sagsantallet i 2017 bliver det samme som 2016 
(79 sager), vil omkostningerne til ordningen hos Falck Healthcare i 2017 blive ca. 
440.000 kr., og i så fald vil forsøgsordningen medføre et merforbrug ift. det 
afsatte budget. 
 
Såfremt Hovedudvalget i en periode på ét år ønsker afprøve og tilbyde intern 
coaching til medarbejdere med risiko for at blive ramt af stress, eller som 
allerede er sygemeldt med stress, er det Personales forslag, at Hovedudvalget 
anvender en del af overførelsesbeløbet fra 2016.  
 
I en prøveperiode vil visitering til coaching tilbuddet i Social Rehabilitering ske i 
dialog med Personale. 

 
Indstilling 
Det indstilles til Hovedudvalget at beslutte, hvorvidt der ønskes en 
prøveperiode, hvor medarbejdere tilbydes en mulighed for at vælge mellem 
psykologisk krisehjælp hos Falck Healthcare og intern stress coaching, samt i 
givet fald, at der indstilles til, at en evt. meromkostning finansieres af 
overførelsesbeløbet. 
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  Hovedudvalget genoptager punktet til drøftelse på mødet i november. 

 

11. Social Kapital – midtvejs status 

I forbindelse med arbejdet med Social Kapital har Hovedudvalget ønsket en 
midtvejsstatus fra MED-udvalgene. 
 
Drøftelsen i MED-udvalgene har taget udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 

 Hvilke initiativer har I taget for at fremme dialog og fælles forståelse af 

emnerne under Social Kapital på jeres arbejdsplads? (Tillid, 

retfærdighed og samarbejdet om kerneopgaven) 

 Hvilke konkrete ændringer opleves af medarbejderne, som følge af 

bevidsthed omkring de positive effekter arbejdet kan medføre? 

 Hovedudvalget ønsker fortsat af fastholde fokus på arbejdet med Social 

kapital. Hvad skal der til for at understøtte jeres proces? 

MED-udvalgene er blevet bedt om en kort tilbagemelding, som vil blive 

uddybet på formandskabets besøg i MED-udvalgene i efteråret/vinter 

2017/2018. 

 

./. oversigt over MED-udvalgenes midtvejs status på arbejdet med Social 

Kapital. 

 
Indstilling 
Det indstilles til Hovedudvalget at drøfte, hvorvidt tilbagemeldingerne giver 
anledning til opfølgning og særlige fokuspunkter for formandskabets besøg. 

   
   
  Tilbagemeldingerne om arbejdet med Social Kapital er inspirerende læsning og 

der er flere forslag til, hvordan man også kan arbejde med Social Kapital. 
Hovedudvalget ønsker at ide’erne bliver delt til alle MED-udvalg som inspiration 
til det videre arbejde med Social Kapital. 
 
Tilbagemeldinger til Hovedudvalget indgår i den kommende APV-proces.  

 
     

12. Proces for APV 2018 

Direktionen ønsker, at det forud for APV’en i 2018 i Hovedudvalget samt i MED-  
udvalgene drøftes, hvad der er vigtigt at få håndteret/ talt om forud for 
igangsættelse af APV’en, for at få det bedst mulige forløb om APV’en – herunder 
opmærksomhed på, at det er et nyt system. 
 
Indstilling 
Det indstilles til Hovedudvalget at drøfte processen forud for gennemførelsen af 
APV 2018. 

              
   

 
 
 
 

  Hovedudvalget drøfter oplæg til den konkrete proces på mødet i november. 
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13. Mødedatoer 

             

 Onsdag d. 27. september 2017 – evt. ekstra ordinært møde 

 Onsdag d. 15. november 2017 – ordinært møde 
 
 
Tid: 
Alle ordinære møder - kl. 9.00-12.00 
 
Tidspunkt for dialogmøder udmeldes umiddelbart inden  
mødet. 
 
Sted: 
Alle ordinære møder afholdes i mødelokale H. 
 
Dialogmøder med Økonomiudvalget afholdes i mødelokale 
F1 og F2. 

   
   
  Arbejdsmiljømødet 1.11.2017 flyttes til foråret. 

 

14. Eventuelt 

   
   
   
   

 
 
 


