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 Referat af møde i HovedMED d. 6. november 2017 
 
1. B: Referat fra HovedMED d. 31. august er godkendt 

Ansvarlig: Hugo Pedersen (Bilag 1 – Referat fra møde d. 31.08.17) 
 

2. O: Budget 2018 
Ansvarlig: Hugo Pedersen (Bilag 2 – Link til Budget aftale 2018) 
 
Hugo Pedersen orienterer om budget for 2018. Budgettet blev 
vedtaget d. 9. oktober 2017 på baggrund af den aftale partierne har 
indgået. I øjeblikket er man ved at implementere aftalen, og 
direktionen regner med at arbejde efter det, der er vedtaget. 
Spørgsmål i forhold til dette kan stilles til direktørerne eller 
centercheferne. 
 

3. O: Ansættelser på særlige vilkår 
Ansvarlig: Gert Ahrentecht Jensen (Bilag 3 – Oversigt med antal)  
 
Gert Ahrentecht Jensen orienterer om og giver en redegørelse for 
antallet af ansatte på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud, seniorjobs 
m.fl.)  

Nedenstående sammenfatning viser udviklingen i Hørsholm Kommune 
fra 2016 til 2017. 
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Stillingstype 2016 2017 

Seniorjob 8 6 

Fleksjob 28 18 

Kont./selvf. 3 4 

Løntilskud 6 1 

I alt 45 29 

 
 

 
Gert Ahrentecht Jensen oplyser, at de økonomiske konjunkturer har haft 
betydning for oprettelsen af disse typer af jobs, f.eks. stigningen i 
pensionsalderen. Helt overordnet er der betydelig nedgang i ansættelser i 
særlige jobs. 

Selvom tabellen viser, at fleksjob er i nedgang, så er der stadig mange i 
fleksjobs sammenlignet med de andre typer jobs. Fleksjob bliver i stedet 
oftere ansat i private virksomheder. Der bliver derimod ikke oprettet så 
mange løntilskud og praktikstillinger.  
Gert Ahrentecht oplyser, at der tidligere har været udfordringer med at få 
ledere til at informere TR om disse type ansættelser, hvilket skal stå iht. 
Aftale om socialt kapitel. 

Annette Pollas spørger om flygtninge i job er med i optællingen. Hertil 
svarer Hugo Pedersen, at de ikke er med, pga. overenskomstmæssige 
regler. 

Rie Rasmussen er interesseret i at høre om, hvad der gør, at der er 
nedgang i ansættelser i særlige jobs, og spørger om vilkårene for disse 
ansættelser har ændret sig.  
Hugo Pedersen mener, at det er relevant at kigge på, hvad er der sket 
siden, at der er en nedgang, og hvad skyldes den ændring i tallet. Er der et 
1-1 forhold ift. antallet af folk der kan/skal arbejde i fleksjob og antallet af 
ledige fleksjob. 
 

4. O: Valg til MED-udvalg og AMR 
Ansvarlig: Gitte Hübner 
 
Gitte Hübner orienterer om afholdelse af valg i LokalMED og udpegning af 
medarbejderrepræsentanter i CenterMED og HovedMED.  
 
Hovedorganisationer er informeret om udpegningen til CenterMED og 
HovedMED. Formænd og næstformænd i LokalMED er ligeledes 
informeret om afholdelse af valg. 
 
Ligeledes er der også valg af AMR. Alle arbejdsmiljøgrupper er informeret 
omkring dette. Dette valg kan være uhensigtsmæssigt ift. 3-i-1 arbejdet, 
men alle arbejdsmiljøgrupper er informeret om, at valghandlingen skal 
afholdes inden 31.12.17, men funktionsperioden skal som udgangspunkt 
først starte 01.01.18, med mindre andet aftales lokalt  
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Marianne Lindholdt spørger om FTR og AMR kan få en oversigt over 
møder, så lederne kan se, hvor meget tid der bliver brugt på MED-møder, 
samt hvor meget tid der bliver brugt sammenlagt ift. MED-arbejdet. 

Gert Ahrentecht Jensen svarer, at der vil komme en oversigt med 
mødedato og aktiviteter, men at man selv skal danne et overblik over den 
fornødne tid man bruger ift. sit arbejde i MED, samt at det er vigtigt, at 
man tager dialogen omkring den fornødne tid med sin leder. 

Ulla Høgh indvender, på, at A-siden bør sende en oversigt til lederne, der 
viser hvor mange timer medarbejderrepræsentanterne bruger på MED. 
Hertil svarer Gert Ahrentecht Jensen, at A-siden ikke kan bestemme, hvor 
meget tid der skal bruges, dette vil være vanskeligt, da arbejdet, herunder 
den tid, der bliver brugt, skifter fra stilling til stilling, så det må den enkelte 
faglige organisation rejse. 

Rie Rasmussen efterspørgermuligheden for at få godtgørelse for hendes 
repræsentation af hele AC gruppen. Dertil svarer Gert Ahrentecht Jensen, 
at AC ikke har en aftale med HØK ift. godtgørelse. Det er noget den faglige 
organisation henvende sig til HØK omkring. 

Rie Rasmussen spørger yderligere indtil, hvad der så forventes ift., hvad og 
hvor meget tid vi bruger på MED? 

Peter Orebo Hansen svarer, at det igen det skifter fra aktivitet til aktivitet. 
Det vigtigste er, at vi faciliterer gode vilkår for MED-valg m.m. 

Det bliver besluttet at, der bliver sendt et årshjul for HovedMED og 
information til ledere om medarbejderrepræsentanternes arbejde i MED, 
og at der skal afsættes tid ift. dette. 
 

5. O: Arbejdsmiljødagen er blevet rykket 
Ansvarlig: Gitte Hübner 
 
Gitte Hübner orienterer om ny dato for arbejdsmiljødagen.  
På baggrund af flere fratrådte medarbejderrepræsentanter i HovedMED 
er formand og næstformand blevet enige om at rykke arbejdsmiljødagen 
til d. 28. februar 2018.  
På den måde kan alle nye medlemmer af HovedMED også deltage i dagen 
og komme med ideer til årets arbejdsmiljøarbejde. 
Der er enighed om, at det er en god idé. 
Gitte Hübner arbejder på at få Tage Søndergård Kristensen med som 
oplægsholder. Da dette referat blev udarbejdet er der en godkendelse på, 
at Tage Søndergård Kristensen holder oplæg om formiddagen på 
arbejdsmiljødagen.  
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6. D: Opfølgning fra sidste møde ang. adfærds/konflikt håndtering af 
udadreagerende elever (se evt. pkt. 2 i referat fra møde 31.08.17) 
Ansvarlig: Gitte Hübner 
 
Opdatering på arbejdet med udadreagerende børn/unge: DOS har igangsat 
et forløb med pædagog Sune Havlykke som har 15 års erfaring med 
pædagogisk døgnindsats overfor børn og unge med psykosociale 
problemstillinger. På nuværende tidspunkt har Sune Havlykke afholdt 
seminarer med ledergruppen i hele DOS og arbejdet med 
medarbejdergruppen på Vallerødskolen. Meningen er, at skolerne selv 
planlægger et forløb med Sune Havlykke som passer til skolens kontekst. 
 
Derudover er der/har været et forløb i gang med SPARK (Samarbejde om 
Psykisk Arbejdsmiljø) på Hørsholm Skole. SPARK blev dannet ved 
overenskomstforhandlingerne i 2015 mellem forhandlingsfællesskabet og 
KL. SPARK tilbyder støtte og sparring til lokale TRIO/MED, sådan disse selv 
bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, som opleves i det 
psykiske arbejdsmiljø. Man kan få støtte indenfor 4 temaer: samarbejde, 
arbejdets omfang, forandringer, samt vold og trusler. 
 

Pernille Halberg Salomonsen tilføjer, at projektet med Sune Havlykke i DOS 
har fungeret rigtig godt. Medarbejderne er mere klædt på til at håndtere 
vanskelige børn, og at der har været god dialog om det. Pernille spørger 
om Borgerservice burde også komme med på et projekt også?   
 

Marianne Lindholt mener, at demens personale og Borgerservice som 
regel er mere uddannet til at håndtere disse udfordringer. Men lærerne er 
ikke altid klædt på til dette, og efterlyser nye kompetencer.  
 
Rie Rasmussen oplyser, at det er vigtigt at differentiere mellem demente 
og børn i denne sammenhæng, da det er to forskellige baggrunde. Det er 
decideret skadeligt for et barn at være udadreagerende. 
 
Derudover fylder demente borgere mere på centrene fordi de lever 
længere. Det er vigtigt at håndtere sagerne på den rigtige måde, og at vi 
konfliktnedtrapper, så det ikke bliver et arbejdsmiljø problem.  
på hvordan og hvorfor det sker, og at vi får sat ind hurtigt. 

Psykologerne vil også gerne kobles på projekterne og de vil gerne med 
loopet - en del af dialogen. 
 
Gitte Hübner anfører, at det kunne være en god idé at nedsætte en 
arbejdsgruppe bestående af AMR/TR’ere på tværs af centrene BOV, SOM 
DOS, ABR og Borgerservice (BOS) som arbejder med, hvordan vi får spredt 
viden om konflikthåndtering ud i organisationen.  

Hugo Pedersen foreslår, at HR henvender sig til centercheferne, som kan 
danne en arbejdsgruppe på tværs af organisation BOV, SOM, DOS og ARB + 
Borgerservice. 
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7. D: Opfølgning på 3-i-1 måling – samlet rapport for hele kommunen 

Ansvarlig: Gitte Hübner 
 
Gitte Hübner orienterer om opfølgning af 3-i-1 målingen, og fremlægger 
resultatet af undersøgelsen for hele Hørsholm Kommune for HovedMED.  
 

Der har i år været endnu større fokus på, at enhederne sørger for at samle 
op på 3-i-1 målingen. HR har derfor udviklet et koncept for opfølgning, 
som alle enheder skal følge. Dette vil blive gennemgået på 
opfølgningsseminaret d. 08.11.17 i Trommen, hvor alle MED-udvalg og 
arbejdsgrupper er inviteret. 
 

På HovedMED’s arbejdsmiljødag i februar 2017 blev det besluttet, at 
HovedMED skulle følge opfølgningen på 3-i-1 undersøgelsen.  
 

HR foreslår derfor, at alle enheder melder tilbage til HR, hvilke emner der 
er valgt at gå videre med på det opfølgende dialogmøde.  
HR sørger for at samle alle emner og fremlægger i HovedMED i 2018. På 
den måde kan HovedMED følge hvad de respektive teams/afdelinger har 
været optaget af, samtidig med, at vi stiller teams/afdelinger til ansvar for 
at melde tilbage. 
 

Gitte Hübner oplyser, at der er en god svarprocent, og kommer ind på 
nedslagspunkter i fysisk APV, psykisk APV og ledelsesevaluering.  
 
Vi har en høj trivselsprocent, social kapital og relationel koordinering. 
Svarer til sidste målinger - fortsat højt. Samt stor tillid til medarbejdere og 
ledelsen. 

Kolleger vurderer, at andre kollegaer til at have mere travlt end dem selv. 
Det kunne være tendens ift. at man udtrykker at man har mere travlt mere 
end man egentligt har. Det er derfor vigtigt at have en dialog, hvor vi får 
snakket om hvordan vi håndterer det. 

Rie Rasmussen tilføjer at selvledelse kan være årsagen til, at vi har en høj 
trivsel. Men at man derfor stadig kan have arbejdsmiljømæssige 
udfordringer og travlt. Rie Rasmussen mener, at der kan være gemte 
udfordringer i selvledelse. 

I forhold til den samlede ledelsesevaluering, så fortæller Gitte Hübner, at 
det er en flot evaluering af ledelsen - medarbejdernes evaluering af 
lederne. 

Generelt evaluerer den overordnede leder højere end lederen selv. Og 
leder har større tillid til medarbejdere end medarbejdere i mellem. 

Peter Orebo Hansen spørger om vi kan benchmarke med andre 
kommuner? Hertil svarer Gitte Hübner, at Det vil vi undersøge og vende 
tilbage med. 
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8. Evt.  
 
Ulla Høgh vil høre om processen ift. tværgående borgerforløb – er den i 
gang eller ved at afslutte? Derudover vil hun gerne gøre opmærksom på at 
medarbejdere, som det vedrører, føler sig frustreret. Peter Orebo Hansen 
svarer, at processen stadig er i gang. Alle medarbejdere til enheden er 
ansat, og at de har skarp fokus på at informere så meget som muligt. Peter 
Orebo Hansen er klar over, at det er vigtigt at kommunikere, hvorfor der 
bliver arbejdet som der gøres. Og at de er opmærksomme på, at de ikke 
kan overlevere alle fra den ene dag til en anden. Tidsperspektivet er, at i 
denne uge vil det blive afklaret, hvilke borgere der skal ind i den nye 
enhed.  

Derudover er man kommet i gang med de første borgere. Der er afholdt 
overdragelsesmøder med familier. Alle involverede parter er Inviteret til et 
orienteringsmøde d. 1. december. Yderligere spørgsmål vedrørende 
arbejdet i tværgående borgerforløb skal stilles direkte til Klaus Poulsen 
eller Peter Orebo Hansen.  
 

 
 
 


