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REFERAT
(Alle bilag ligger på intranettet)

1. Referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde i Hoved-MED ligger på intranettet og er tidligere udsendt til medlemmerne.
BILAG 1: Referat fra mødet i Hoved-MED den 23. juni 2017.

KONKLUSION: Godkendt

2. Tema: Fastholdelse og Rekruttering
I henhold til Hoved-MEDs årshjul drøftes i 3. kvartal bl.a. emnerne Synlighed, Rekruttering,
Fastholdelse/Omplacering og Mangfoldighed/Det sociale kapitel.
Den årlige redegørelse om mangfoldighed vil blive drøftet på mødet den 3. oktober 2017.
Er der derudover ønske om drøftelse af emner indenfor temaet?

KONKLUSION:
Hoved-MED anmoder om, at der fremskaffes data for antallet af frivillige, der bidrager
rundt om i organisationen. Frivillighedsnetværket inddrages.
Data vedr. rekruttering og fastholdelse belyses nærmere som oplæg til en drøftelse
heraf.

3. Arbejdsmiljøredegørelse 2016
I henhold til årshjul for Hoved-MED drøftes i 2. kvartal arbejdsmiljøindsatsen i Viborg Kommune.
Drøftelsen er i 2017 udskudt til mødet i august. Til brug for drøftelsen har Personale og Organisation udarbejdet en redegørelse om indsatsen i året 2016.
I 2016 har trivsel og det gode samarbejde været sat på dagsordenen bl.a. i den anerkendende
APV, på Viborg Ledelse og i forbindelse med kurser i Kollegial supervision. Samtidig har der
fortsat været fokus på at forebygge og håndtere stress gennem oplæg og dialog. Desuden har
voldshåndtering og –forebyggelse været behandlet både på temamøder og i forbindelse med en
forebyggelsespakke.
De individuelle krise- og stresssamtaler gennemføres fortsat. Antallet er reduceret med 9 % fra
2015 til 2016.
I forhold til det fysiske arbejdsmiljø afholdes fortsat temamøder om arbejdsergonomi og der udføres individuel ergonomisk rådgivning. Samtidig har der været interesse for temamøder om støj
og forstyrrelser og der gennemføres fortsat teknisk rådgivning fx i forhold til indeklima, belysning
og støj.
Sygefraværsindsatsen har igen haft stort fokus og er i 2016 blevet understøttet bl.a. med implementering af ledelsesinformationssystemet (BI), med kvartalsrapporter til relevante afdelinger
samt med regelmæssig sparring og oplæg om håndtering af sygefravær.
Der ses en lille fald i arbejdsskader på 4,5 %, når vi sammenligner 2015 med 2016. Forventningen til 2020 er, at arbejdsulykkerne falder med 15 %, hvorfor vi også fremadrettet vil holde nøje
øje med udviklingen af tallene.
Redegørelsen er drøftet i Direktionen på mødet den 22. juni 2017.
BILAG 3: Arbejdsmiljøredegørelse 2016

KONKLUSION:
Redegørelsen blev taget til efterretning.
I forbindelse med redegørelsen drøftedes antallet af arbejdsskader som følge af færdsel og fald.
Formodningen er at anskaffelse af el-cykler kan være medvirkende årsag til flere ulykker på
ældreområdet. I Fag-MED Social er det besluttet, at brugere af el-cykler skal benytte cykelhjelm. Øvrige områder bør overveje lignende beslutninger.
Der blev efterlyst en videndeling af idéer til, hvorledes arbejdspladserne tilpasser arbejdsmængden til bemandingen, idet der er givet flere vejledninger fra Arbejdstilsynet herom.

4. Medarbejderudviklingssamtaler i Viborg Kommune
Med baggrund i resultaterne af 3i1-målingen og løbende henvendelser har Personale og Organisation udarbejdet et notat om MUS i Viborg Kommune. Notatet præciserer rammerne for MUS
i Viborg Kommune samt den kendte praksis og forståelse af MUS i organisationen.
Notatet understreger endvidere vigtigheden af et strategisk ophæng for MUS på arbejdspladsen
som grundlag for afviklingen. Notatet foreslår en revitalisering af MUS i organisationen, bl.a. ved
at emnet drøftes i MED-systemet, at den årlige drøftelse i Hoved-MED suppleres med erfaringer
fra organisationen om former for MUS-afvikling, og at der udbydes workshops med konkrete
redskaber til planlægning, afvikling og opfølgning på MUS.
BILAG 4: Notat om MUS i Viborg Kommune.
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KONKLUSION:
Den gældende beslutning vedr. MUS er:
” Alle medarbejdere har en årlig individuel MUS samtale. I MED-systemet aftales,
hvordan MUS tilrettelægges, så formen og forløbet tilpasses den enkelte afdelings
måde at arbejde på. MUS-samtalen kan eksempelvis suppleres med en team- eller
gruppeudviklingssamtale. Alle MUS-samtaler registreres elektronisk”.
Hoved-MED understreger, at der ingen formkrav er fastlagt i Hoved-MED, men at der andetsteds i MED-systemet kan være truffet beslutning herom.
På mødet i Hoved-MED i november inviteres ansatte, som kan inspirere med gode erfaringer til
forskellige metoder til afholdelse af MUS. I forbindelse hermed overvejes den videre proces,
herunder evt. drøftelser i MED-systemet.

5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.
Direktionen har den 29. juni 2017 drøftet budgetopfølgningen på alle områder, idet der nu foreligger et samlet skøn over forventede udgifter og indtægter for 2017 for hele Viborg Kommune.
Resultatet er vedlagt i form af en resultatopgørelse (tal-delen) og korte noter til de væsentligste
afvigelser.
Fagudvalgene behandler budgetopfølgningen for deres respektive områder på møderne fra den
7. – 10. august 2017, og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler egne områder og koncernsagen på mødet den 23. august 2017, inden det samlede resultat forelægges Byrådet på mødet
den 30. august 2016.
BILAG 5 1: Resultatopgørelse, budgetopfølgningen 30.06.2017
BILAG 5 2: Noter til budgetopfølgningen pr. 30.06.2017

KONKLUSION:
Klaus Christiansen orienterede om det forventede regnskab 2017.
På serviceudgifterne forventes kun ganske få afvigelser fra det oprindelige budget, hvilket vil
betyde, at der ikke bruges af de overførte budgetbeløb fra tidligere år eller af budgetbufferen.
På overførselsindkomsterne forventes et mindreforbrug på 38 mio. kr. – på anlæg et mindreforbrug på 65 mio. kr. Byrådets målsætninger om overskud, anlægsomfang og likviditet kan opfyldes.

6. Budgetlægning 2018 – 2021.
Direktionen har den 3. august drøftet budgetlægningen. Der foreligger nu et udkast til basisbudget for 2018 med klarhed over de væsentligste poster.
Direktionen har på mødet truffet beslutning om hvilke låneansøgninger, der skal fremsendes til
Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bemærk at Byrådet afholder orienteringsmøde om budgettet
med deltagelse af Hoved-MED mandag den 21. august 2017 kl. 15-18.

KONKLUSION:
Klaus Christiansen orienterede om status på budgetlægningen. Der er ikke udsigt til større vanskeligheder, men der mangler fortsat enkelte oplysninger. I basisbudgettet er indregnet et effektiviseringsbidrag på 1,0 %, hvoraf udvalget selv beholder 0,5 %.
Det samlede materiale til Byrådets orienteringsmøde udsendes til Hoved-MED torsdag den 17.
august 2017.
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Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED fastholder sin udtalelse til budgettet fra temamødet i Byrådet den 19. juni 2017. Heri anførtes bl.a., at hele det særlige finansieringstilskud til
kommunerne på 90 mio. kr. bør regnes som indtægt i alle overslagsår og at den indlagte budgetbuffer til at modgå budgetoverskridelser fremover halveres. På baggrund af bl.a. det forventede regnskab anbefales nu yderligere, at hele budgetbufferen synes at kunne undværes. Samlet set er det her peget på budgetmæssige forbedringer på ca. 80 mio. kr.
Udtalelsen af 19. juni 2017 vedlægges referatet som bilag.

7. Oplæg om effektiviseringsstrategi / -model.
Direktionen drøftede den 10. august 2017 et oplæg til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde
den 23. august 2017 om principperne for effektivisering.
Årets basisbudget udarbejdes efter de principper, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar
2017. Det betyder, at basisbudgettet indeholder årlige rammereduktioner på 1 procent af serviceudgifterne i 2019-21, og at halvdelen reserveres som en råderumspulje.
Direktionen har drøftet, hvordan moderniserings- og effektiviseringsprogrammet kan håndteres i
årets budgetlægning. Foreløbig har KL udgivet inspirationsmaterialer vedr. løn og bogholderi,
facility management og botilbud. På landsplan er der et rationale på 350 mio. kr. i disse initiativer, som har overskriften ”effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer”. På de relevante direktørområder igangsættes en screening af rationalet i forhold til initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vedr. løn og bogholderi, facility management og botilbud.
BILAG 7: Valg af effektiviseringsmodel.

KONKLUSION:
Effektiviseringsmodellen skal skabe råderum for justeringer i udgiftsniveauet i forhold til de af
regeringen fastsatte rammebetingelser samt muliggøre omlægning af indsatser og nye investeringer i vækst, idet Byrådet kan disponere over en vis sum til omprioritering – i 2017 f.eks. ½ %.
Fordele og ulemper ved de viste modeller blev drøftet. Der er i Hoved-MED enighed om, at investeringsmodellen er spændende og den bør derfor benyttes i sammenhæng med en eller
begge øvrige modeller. Der er enighed om, at alle områder kan effektivisere, men nogle arbejdspladser har sværere ved at undgå øget arbejdsbelastning eller dårligere service end andre.
Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED anfører: Med hensyn til den nuværende model
er der brug for opmærksomhed på mulige konsekvenser for medarbejdernes trivsel eller servicen til borgere. Der skal indgå en beskrivelse af eventuelle konsekvenser i forhold til medarbejdertrivsel og serviceniveauet i forbindelse med gennemføring af effektiviseringer. Der skal
være fuld synlighed og gennemsigtighed på effektiviseringens konsekvenser, bl.a. øget fokus i
MED indenfor de forskellige områder – også decentralt.
Der bør bruges flere kræfter på at forklare baggrunden og betingelserne for den effektiviseringsmodel, man vælger.

8. Mødeplan 2018
På sidste møde godkendtes mødeplan for Hoved-MED i 2018. Møderne er booket i kalenderen.
Der er efterfølgende kommet henvendelse om mulighed for at flytte mødet den 23. marts 2018.
Der er følgende muligheder:
- før påske: onsdag den 21. marts 9.00 – 11.00 eller
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-

efter påske: onsdag den 4. april 9.30 – 11.30.

BILAG 8: Godkendt mødeplan 2018 for Hoved-MED

KONKLUSION:
Mødet den 23. marts 2018 flyttes til onsdag den 21. marts 9.00 – 11.00.

9. Orientering om arbejdsgrupper nedsat af Hoved-MED
Der vedlægges oversigt over aktuelle arbejdsgrupper.
BILAG 9: Aktuel oversigt over arbejdsgrupper, august 2017

KONKLUSION: Til efterretning

10. Gensidig Orientering



KL og Forhandlingsfællesskabet har fremsendt notat om Fokus på den danske model i
kommunerne. Notatet vedlægges som bilag 10.
Oversigten over afsluttede og videreførte frikommuneforsøg er revideret pr. 1. juli 2017.
Se i Frikommunevedtægten på viborg.dk.

KONKLUSION: Til orientering

11. Evt.
Ingen punkter

Næste møder:
Mandag den 21. august 2017 kl. 15.00 – 18.00 ++ (Budgetorientering med fællesspisning)
Onsdag den 6. september 2017 kl. 9.00 – 10.00 (Orientering om budgetforliget)
Onsdag den 13. september 2017 kl. 8.30 – 9.30 (Fælles med Økonomi- og Erhvervsudvalget)
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 9.00 – 11.00 (Ordinært møde)
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