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Referat fra 
HovedMedUdvalgsmøde 

          

9. februar 2017 kl. 13.00 til 14.30 
i mødelokale V001 

 Deltagere: 
Kent Max Magelund, Anders Lou,  
Helge Skramsø, Inge Hansen, 
Niels Møller, Søren Wermuth Larsen, 
Niels Damløv, Channe Hjerteborg, 
Henrik Due Vengfelt, Jette Hostrup, 
Lone Gitte Hansen, 
Morten Østergaard Christensen, 
Ole Nørrevang (suppl.), Steen Rosted, 
Susanne Lindgreen og 
Jan Frederiksen (sekretær). 
 
Fraværende: 
Ellen Hvidt Thelle, 
Janne Esmann Petersen og 
Rita Slangerup. 
 
 

  

 

  

1. Gensidig information 

 Ny ajourført MED-håndbog 2015, udleveres til HMU på 
mødet. 

 Afvikling af 2 MED-moduler (ét forår/ét efterår), som prio-
riteret af HMU: 

”MED og arbejdsmiljø” 
”MED ved forandring”. 

 
 

 ad 1: 
Eksemplarer af MED-håndbogen kan, af 
ForvaltningsMEDudvalgene, afhentes hos 
Henrik Bartholdy i Personaleafdelingen 
(lokale V012). 
 
Personaleafdelingen vil via Bølgen og kur-
susportalen annoncere, når den endelige 
tilrettelæggelse og afholdelse af de 2 
MED-moduler er på plads. 
 
Morten Ø. Christensen spurgte til de ledel-
sesmæssige forhold i Teknisk Forvaltning, 
og hvad tanker man har gjort sig, omkring 
besættelse af direktørstillingen.  
Anders Lou orienterede om, at man p.t. er i 
gang med en vurdering af arbejdstilrette-
læggelsen i Kommunale Ejendomme, og at 
der vil ske en drøftelse i MED-udvalgene i 
løbet af marts måned. Efterfølgende vil 
den/de ledige afdelingslederstilling(er) bli-
ve slået op – og håbet er, at besættelse 
kan være på plads omkring 1. maj. Heref-
ter vil der blive lavet en profil på direktør-
stillingen.  
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2. Budget 2018 
Orientering. 
Redegørelse, tidsplan samt budgetbilag I (del A og B) for bud-
getlægningen 2018-2021 er vedlagt. 
 
 

  
 
 
ad 2: 
Søren Wermuth gav en budgetstatus. 
Økonomien har det umiddelbart godt.  
Der er dog bl.a. indregnet en effektivise-
rings- og moderniseringsgevinst i 2018 li-
gesom borgmesteren har ønsket et øko-
nomisk råderum. Det foreløbige måltal for 
budget 2018 er på 17,1 mio.kr. I den for-
bindelse igangsættes en regnskabsanaly-
se i starten af 2017, som skal kortlægge 
mulighederne for at reducere budgettet på 
områder med store/markante mindrefor-
brug, uden at dette får direkte konsekven-
ser for serviceniveau eller personale. 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
HMU´s budgetdrøftelse med Økonomiud-
valget er i øvrigt fastlagt til at finde sted 
onsdag d. 7. juni 2017. 
 
  

3. Årshjul revidering (2017 og fremover) 
Beslutning. 
Af årshjul 2017 fremgår det, at der på februar-mødet skal være 
en ”Strategisk drøftelse af det kommende års arbejdsmiljøind-
satsområder jf. MED-aftalens bilag 2”. 
Denne drøftelse havde HMU imidlertid allerede på december-
mødet 2016, idet der tidligere har været enighed i HMU om at 
fremrykke pkt., så idéen med at man i MED-organisationen kan 
arbejde et par år med de udpegede indsatsområder, også efter-
leves i praksis. 
På den baggrund ønskes HMU`s accept af, at drøftelsen frem-
over sker på december-mødet, og at årshjul tilpasses i over-
ensstemmelse hermed. 
 
 

 ad 3: 
Taget til efterretning og godkendt. 
 
 

4. AKUT-midler pr. 1. juli 2016 
Orientering og beslutning. 
Det har af tidsmæssige årsager været nødvendigt for arbejds-
gruppen at forhåndsdisponere – med efterfølgende orientering 
af HMU - således at tilrettelæggelsen af det valgte tema kunne 
iværksættes og afvikles i foråret 2017.  
Indhold for TR-temadagen d. 23. marts 2017 er vedlagt. 
Der ønskes HMU´s stillingtagen til, at der fremadrettet gives 
mandat til den nedsatte arbejdsgruppe, således at arbejdsgrup-
pen kan aftale et tema og igangsætte den videre planlægning, 
med en efterfølgende orientering af HMU.  
 
 

 ad 4: 
HMU tog arbejdsgruppens oplæg til efter-
retning. Såfremt der er enighed i arbejds-
gruppen om at pege på et bestemt tema, 
har arbejdsgruppen fremadrettet mandat til 
at foretage de videre dispositioner i forhold 
til tilrettelæggelse/afvikling af temadagen 
med en efterfølgende orientering af HMU.  

5. Arbejdstilsynets besøg 2016/2017 
Drøftelse. 
Oversigt for perioden 1. december 2016 – 31. januar 2017 på 
Arbejdstilsynets eventuelle påbud er vedlagt. 
Oversigten er alene udsendt til HMU´s medlemmer. 
 
 
 
 
 
 

 ad 5: 
Taget til efterretning. 
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6. Temadag for HMU 
Drøftelse og godkendelse. 
HMU nedsatte på mødet 16. juni 2016 et udvalg, der skulle 
komme med oplæg til afholdelse af en temadag for HMU`s 
medlemmer. 
Notat om afvikling af HMU-temadag d. 2. juni 2017 er vedlagt. 
 
 

 ad 6: 
Steen Rosted orienterede kort om udvalg-
ets arbejde og oplæg.  
HMU godkendte herefter oplægget. 

7. Motion i arbejdstiden 
Drøftelse og beslutning. 
HMU har fra Social- og sundhedsforvaltningens FMU modtaget 
et forslag om motion i arbejdstiden. 
Referat (pkt. 8) fra sagens drøftelse i SSF/FMU samt bilag er 
vedlagt. 

 
 

 ad 7: 
Morten Ø. Christensen orienterede om 
baggrund og pkt. behandling/drøftelse i 
SSF/FMU. 
Der var herefter en længere drøftelse. 
Helge Skramsø oplyste, at der i BKI-regi er 
igangsat et arbejdsprojekt på Brøndby-
øster Skole der bl.a. omfatter motion, og 
hvor sigtet er, at skabe mere nærvær.  
Niels Møller oplyste, at der er flere projek-
ter i SSF, der har til hensigt at sikre mere 
nærvær. Lokalt skal der være mulighed for 
at iværksætte tiltag. 
Susanne Lindgreen supplerede med, at 
der på bibliotekerne er igangsat tiltag, der 
skal sikre, at man får ”rørt” sig i arbejdsti-
den. 
HMU opfordrer til, at man lokalt sikrer, at 
der kan iværksættes tiltag, som kan med-
virke til, at man får bevægelse i arbejdsti-
den, hvor dette er rimeligt og passende.  
 
 

8. Eventuelt 
 
 
 

 ad 8: 
Intet. 

  

 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


