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Referat fra 

HovedMedUdvalgsmøde 

          

5. september 2019 kl. 9.00 til 11.00 
i mødelokale V001 

 

 Deltagere: 
Peter Kjærsgaard Pedersen,  
Casper Toftholm, Helge Skramsø,  
Lise Rasmussen (observatør), 
Søren Wermuth Larsen,  
Jette Hostrup, Lone Gitte Hansen,  
Janne Esmann Petersen,  
Morten Østergaard Christensen,  
Ole Nørrevang, René Axel Jensen,  
Rikke Kristensen, og 
Jan Frederiksen (sekretær). 
 
Under pkt. 2 deltog Vibeke Røhling, Kir-
stine Tramm og Julie Kundby Eriksen fra 
projektgruppen. 
 
Fraværende: 
Niels Møller, Karen Kjeldgård Petersen, 
Hanne Krogh Odsgard, Rikke Jørgensen 
og Dorte Jeppesen. 
 

   

1. Gensidig information 

 Brøndby Kommune overtager driften af maskinparken fra 
MK95. 

    

 ad 1: 
Anmodningen godkendt af KB 21/8 2019. 
 

2. Strategiplan Brøndby 2030 
Orientering og drøftelse. 
Bilag: Kommunikation om Strategi Brøndby 2030. 
 
 

 ad 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen gav en sta-
tusorientering. Materiale fra orienterin-
gen er vedlagt referatet.  
Projektgruppen ønskede herefter en drøf-
telse med HMU omkring at sikre den 
bedst mulige kommunikation om udviklin-
gen af Brøndby 2030 – herunder de bedst 
mulige forudsætninger for implementering 
af strategien, med baggrund i det vedlagte 
notat. 
HMU havde følgende tilbagemeldinger: 
 
Spm. 1: 
Ikke alle er på Bølgen, så det skal overve-
jes, at informere via andre kanaler.  
Vandposten er et alternativ. 
Den enkelte medarbejder føler nok ikke et 
”ejerskab” overfor Brøndby 2030 på nu-
værende tidspunkt – men nok mere når vi 
nærmer os målet. Der er medarbejdere 
der bor i kommunen – men der også 
mange, som ikke gør. 
Plakater, flyers mv. omkring status kunne 
være en idé, så man kommer ud i hele 
organisationen. 
Fælles mail til alle, hvor man samtidigt 
anmoder om tilbagemelding og idéer. 
Afholde dialogmøder på de forskellige 
sektorområder. 
 
Spm. 2:  
HMU´s medarbejderrepræsentanter har 
ikke modtaget nogen tilbagemeldinger fra 
organisationen. 
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3. Budget 2020 
Statusorientering. 
 

 ad 3: 
Søren Wermuth gav en statusorientering. 
Materiale fra gennemgangen er vedlagt 
referatet. 
 

4. Principper for håndtering af alvorligt syge  
Drøftelse og beslutning. 
Bilag: Notat fra HR-afdelingen. 
 

 ad 4: 
Lone Gitte Hansen orienterede fra drøftel-
serne i arbejdsgruppen (Lone Gitte Han-
sen, Rikke Jørgensen, Lise Rasmussen 
og Anne Frederiksen (HR)).  
Oplægget skal indarbejdes i en kommen-
de revision af syge- og fraværspolitikken. 
Principperne er taget til efterretning af di-
rektionen.  
Det skal præciseres, at det er lederen der 
– i samarbejde med HR-afdelingen - træf-
fer afgørelse om en alvorligt syg medar-
bejder skal afskediges. Lederen træffer 
beslutningen. HR-afdelingen vurderer om 
der er et sagligt grundlag. 
Efter en drøftelse godkendte HMU prin-
cipperne.  
HMU ønsker en ny drøftelse om håndte-
ringen og de erfaringer som er gjort om 
ca. 1 år. 
 

5. HR-redegørelse og sygefravær 2018/2019 
Drøftelse. 
Bilag: HR-redegørelse 2018/2019. 
 

 ad 5: 
Lise Rasmussen oplyste, at HR-
redegørelsen tager afsæt i en række ak-
tuelle personalepolitiske temaer som sy-
gefravær, personaleomsætning, løn og 
stillinger. 
Rikke Kristensen spurgte, om det var mu-
ligt at få oplysninger på institutionsniveau 
eks. sygefravær/personaleomsætning – 
svaret er ja, og man kan kontakte; 
HR-afdelingen kimer@brondby.dk  
HMU tog HR-redegørelsen til efterretning. 
 

6. Arbejdsmiljø 
Drøftelse og beslutning. 
På HMU-mødet i december 2019, skal der være en evaluering 
af de af HMU udpegede indsatsområder på arbejdsmiljøområ-
det 2017-2019: 

 Vold, trusler og chikane, 

 Nærvær, 

 Evt. supplerende lokale fokuspkt. 
Da der samtidigt skal udpeges indsatsområder for 2020/2021 
anbefaler sekretariatsgruppen, at HMU allerede nu overvejer en 
strategi for drøftelserne om indsatsområder i 2020/2021 – bl.a. 
med baggrund i resultater fra den kommende MedarbejderTriv-
selsUndersøgelse. 
 

 ad 6: 
HMU enige om følgende strategi og tids-
plan som hjælp for udpegning af kom-
mende indsatsområder: 
 
HR-afdelingen anmoder i uge 46 MED-
organisationen – via de respektive 
FMU`er - om at overveje indsatsområder 
– bl.a. med baggrund i de kommende lo-
kale drøftelser om resultaterne fra Medar-
bejderTrivselsUndersøgelsen – hvor rap-
porter vil være tilgængelige fra uge 
46/2019. 
Forslag til indsatsområde(r) skal kanalise-
res via ForvaltningsMedUdvalgene (FMU) 
og drøftes, inden forelæggelse for HMU. 
Det vil derfor være realistisk at kunne tage 
den overordnede drøftelse på HMU-
mødet i april 2020.   
 
 
 

mailto:kimer@brondby.dk
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7. DHL-stafetten 
Statusdrøftelse. 
Bilag: Status vedr. afvikling af DHL-stafetten 2019. 
 

 ad 7: 
Peter Kjærsgaard Pedersen oplyste, at 
direktionen har drøftet afviklingen af årets 
DHL-stafet. 
Det var en succes, men der er begræns-
ning i antallet af deltagende hold. Derfor 
ønsker direktionen en drøftelse af, om der 
er opbakning blandt kommunens medar-
bejdere til at udskifte DHL-stafetten med 
et lokalt motionsarrangement, eller om 
man skal fastholde DHL-stafetten. Der 
kan eks. oprettes et debatforum på Bøl-
gen. 
HMU havde herefter en drøftelse, med en 
række synspunkter: 

 et problem, at tilmelding sker via 
Bølgen – som ikke alle har ad-
gang til – og alle hold var besat i 
løbet af en uge. 

 overveje kvoter pr. forvaltning, så 
alle har en reel mulighed for at 
kunne nå at tilmelde sig. 

 fastholde DHL – men god idé at 
høre medarbejderne via Bølgen. 

 der er en øvre grænse for, hvor 
mange deltagere vi kan være til 
DHL En del afbud i sidste øjeblik 
– tidligere blev der opkrævet et 
deltagergebyr. 

 lokalt arrangement, så vil alle 
kunne deltage. 

 ærgerligt, hvis deltagelse i DHL 
ophører – tror ikke, at der vil 
komme flere til et lokalt arrange-
ment.  

 
HMU var enige om at undersøge holdnin-
gen blandt kommunens medarbejdere til 
et årligt lokalt motionsarrangement eller 
fortsætte med DHL-stafetten. 
HR-afdelingen har opgaven. 
 

8. Arbejdstilsynets påbud 2019 
Drøftelse. 
Bilag: Oversigt for perioden 5. juni til 29. august 2019 på Ar-
bejdstilsynets eventuelle påbud. 
Oversigten er alene udsendt til HMU´s medlemmer.  
 

 ad 8: 
Taget til efterretning. 
 

9. Oversigt over FTR, TR, AMR og MED-repræsentanter 
Drøftelse af procedure for ajourføring. 
 

 ad 9: 
Morten Østergaard Christensen oplyste, 
at der gennem en årrække har været ud-
fordringer med at få udarbejdet opdatere-
de lister, og at dette tidligere har været 
drøftet. 
Lise Rasmussen kunne oplyse, at HR-
afdelingen og IT-afdelingen er i gang med 
at undersøge, om der kan findes et sy-
stem/teknisk løsning, hvor man eks. via 
en portal på Bølgen kan lade sig registre-
re med et hverv, hvis man er 
FTR/TR/AMR og/eller MED-repræsentant. 
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Der sker tilbagemelding til HMU, når der 
foreligger en afklaring. 
HMU tog orienteringen til efterretning. 
 

10. Eventuelt  ad 10: 
Peter Kjærsgaard Pedersen præciserede, 
at HMU-medarbejderrepræsentanterne 
Ikke deltager i lederforum. Når der er sær-
lige temaer eller andet, tages dialogen i 
HMU. 

   
   
   
   
 


