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1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Åbent - 00.00.00-A00-17-16 

Anledning 

Godkendelse af referat og dagsorden. 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at referat og dagsorden godkendes. 

Beslutning 

Referat og dagsorden blev godkendt. 
  
Der blev stillet et spørgsmål til referatet fra mødet d. 22. september 
vedr. status for SF's forslag om fleksibel arbejdstid. 
Kommunaldirektøren meldte tilbage, at punktet behandles politisk i 
november. Der vil herefter være fokus på at melde mulighederne for 
fleksbel arbejdstid ud i organisationen.  

Bilag 

• Referat af møde i KommuneMED d. 22.09.2017 

  

  

Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Referat_af_moede_i_KommuneMED_d_22092017.pdf
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2. Budget 2018 - resultat 

Åbent - 00.00.00-A00-17-16 

Anledning 

Resultat af budget 2018.  

Sagsfremstilling 

Helle Wagner Gehlert orienterer om resultatet af 
budgetforhandlingerne 2018.  

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Helle Gehlert og Jette Runchel orienterede om status for budget 2018, 
som dels indebærer en lang række opgaver, der er igansat og kører, 
dels implementeringen af de administrative besparelser på samlet set 
5 mio kr. Den administrative besparelse er langt hen ad vejen fundet 
indenfor de givne rammer og i forbindelse med naturlig afgang. Dog 
har det været nødvendigt at varsle tre medarbejdere opsagt pr. 1. 
november 2017. 

Jette Runchel refererede til mødet i ad hoc rådhusMED d. 27. oktober, 
hvor resultatet af budget 2018 blev drøftet med et særligt fokus på den 
administrative besparelse. Ad hoc RådhusMED opfordrede bl.a. til at 
have in mente, at selv om der er stillinger, som forsvinder ved naturlig 
afgang, betyder det ikke, at opgaverne forsvinder.  
  
KommuneMED havde bl.a. opmærksomhed på, at budgetvedtagelsen 
om de administrative besparelser ikke kun gælder 2018, men peger 
helt frem mod 2021. Det nødvendiggør, at man fremadrettet taler om - 
også sammen med politikerne - hvordan vi løser opgaverne bedst 
muligt og med et ordentligt arbejdsmiljø.  
  
Kommunaldirektøren opfordrede til drøftelser i to spor. Dels på den 
enkelte arbejdsplads - hvad prioriterer vi ned hos os? Dels i 
Albertslund Kommune som organisation - fx som en del af arbejdet 
med APV.  
  
De konkrete planer for de opgaver, som ligger i forlængelse af 
budgetvedtagelsen, er formuleret i opgaveark, der formidles til 
organisationen via de lokale ledelser.   
  
  
  
  
  

Bilag 

• Bilag A Budgetkatalog endelig_1 1 

• Bilag B udvidelser endelig_1 

• Endelig budgetaftale 2018_1 

Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Bilag_A_Budgetkatalog_endelig_1_1.pdf
Bilag/Punkt_2_Bilag_2_Bilag_B_udvidelser_endelig_1.pdf
Bilag/Punkt_2_Bilag_3_Endelig_budgetaftale_2018_1.pdf
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3. Nyt om arbejdsmiljø 

Åbent - 00.00.00-A00-17-16 

Anledning 

Nyt om arbejdsmiljø. 

Sagsfremstilling 

• Orientering om undersøgelse fra VIVE (Det nationale 
forsknings- og analysecenter for velfærd) v. Helle Wagner 
Gehlert 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Helle Gehlert orienterede om udviklingen i udskiftning af kommunalt 
ansatte med afsæt i VIVE's undersøgelse, der bl.a. viser, at 
Albertslund ligger under landsgennemsnittet i personaleomsætning. 
  
KommuneMED drøftede oplægget bl.a. med fokus på forskellige 
tendenser indenfor forskellige fagområder og med opmærksomhed på 
de områder, hvor der tegner sig udfordringer i forhold til rekruttering af 
faguddannet personale.  
  
Lars Skovmand rejste en bekymring i forhold til stigning omfanget, 
hvad angår trusler mod lærere. 
  
Jette Runchel fokuserede dels på det arbejde, der allerede har været 
vedr. vold og trusler om vold, dels på den kommende APV, der 
forventes at tilvejebringe opdateret viden om, hvordan det konkret ser 
ud, hvad angår omfanget af trusler. 
  
På denne baggrund drøftes spørgsmålet igen.  
  
Claes Hjort foreslog, at spørgsmålet medtages i den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse i december.   
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4. Orientering fra formanden og næstformanden 

Åbent - 00.00.00-A00-17-16 

Anledning 

KommuneMEDs formand og næstformand orienterer. 

Sagsfremstilling 

• Brev fra indenrigsministeren om udfordringsret  

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

• Orientering om udfordringsret:  
Der blev opfordret til, at medlemmerne i KommuneMED 
videreformidler mulighederne til de enkelte arbejdspladser. 
HR kommer med en opfordring til de faglige organisationer om 
at diskutere spørgsmålet og minder lederne om at tage 
mulighederne op i de lokale MED-udvalg. 

  

• Orientering om DIF's indsatsområder:  
KommuneMED kvitterede for et spændende oplæg, men 
pointerede, at medarbejdervinklen er meget lidt synligt i 
fremstillingen. Der blev kommenteret på begrebsbrug, 
herunder bl.a. betegnelsen de grundlæggende dyder i forhold 
til ledelsespraksis. Kommunaldirektøren lovede at oplægget 
genlæses i forhold til de nævnte bemærkninger.  

  

• Orientering om forhold i direktionen:  
Carsten Bluhme overgår til projektdirektør pr. 1. november 
2017. Der forventes at komme en ny direktør for By, Kultur, 
Miljø & Beskæftigelse d. 1. januar 2018.  

  

• Med afsæt i TV-udsendelser om direktører i det offentlige blev 
der rejst et spørgsmål til forholdene i Albertslund. Jette 
Runchel orienterede om rammerne for direktøransættelser i 
Albertslund Kommune.   

  
  
  
  

Bilag 

• Ansøgningsskema udfordringsret 

• Information om den udvidede udfordringsret  

• Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret 

  

 
  

Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Ansoegningsskema_udfordringsret.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_2_Information_om_den_udvidede_udfordringsret.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_3_Brev_til_borgmesteren_om_den_udvidede_udfordringsret.pdf
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Bilag 

• Referat af møde i KommuneMED d. 22.09.2017 

• Bilag A Budgetkatalog endelig_1 1 

• Bilag B udvidelser endelig_1 

• Endelig budgetaftale 2018_1 

• Ansøgningsskema udfordringsret 

• Information om den udvidede udfordringsret  

• Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret 

  

Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Referat_af_moede_i_KommuneMED_d_22092017.pdf
Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Bilag_A_Budgetkatalog_endelig_1_1.pdf
Bilag/Punkt_2_Bilag_2_Bilag_B_udvidelser_endelig_1.pdf
Bilag/Punkt_2_Bilag_3_Endelig_budgetaftale_2018_1.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Ansoegningsskema_udfordringsret.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_2_Information_om_den_udvidede_udfordringsret.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_3_Brev_til_borgmesteren_om_den_udvidede_udfordringsret.pdf
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Palle Andersen (HK/LO) 
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