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Jens Thygesen byder velkommen. Jens oplyser, at Kim Røssell og Morten Dam er trådt ud af LMU, og at 

Hans Peter Aggebo er indtrådt i udvalget.  

Det drøftes i udvalget, om det vil være hensigtsmæssigt, at alle faggrupper er repræsenteret, og Jens Thy-

gesen tænker her på lærerne. Drøftelsen drejer sig ind på, at der er flere opmærksomhedspunkter ift. an-

svar, repræsentation, beskyttelse, og den uddannelse om tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-

tanter gennemgår.  

Det aftales derfor, at udvalget gør sig overvejelser om dette, samt hvor stort udvalget skal være fremadret-

tet, og at punktet tages op på næste møde.   

Lone Sørensen Møllebæk oplyser, at hun skal udskiftes, og at hun har indkaldt til valg.  

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2020  

Det bemærkes, at der i referatet står, at punktet vedr. sygefravær skulle rykkes til dette møde. Jens 

Thygesen svarer, at han har valgt at udskyde punktet til næste møde.  

Dagsordenen bliver herefter godkendt.  

3. Meddelelser fra formandsskabet  

Jens Thygesen starter med, at hører om der er nyt fra afdelingerne.  

Dagtilbudsafdelingen - Lone Irene Sommer er blevet ansat som barselsvikar.  

Skoleafdelingen - Laila Nørrekjær Nielsen er blevet ansat i Mortens stilling.  

Familieafdelingen - Der er blevet ansat en del – bl.a. under corona. Det er en speciel situation, og der 
har været fokus på faste rutiner bl.a. i form af Tjek-In møder. Familieafdelingen glæder sig til en normal 
hverdag, så de kan byde de nye medarbejdere ordentligt velkommen.  

Staben - I sekretariatet er der en rekruttering i gang ift. fire nye medarbejdere. Helle Allentoft og blevet 
ansat som IT- og administrativ medarbejder. Helle skal bl.a. sidde med DUBU.  

Som IT- og Digitaliseringskonsulent, er Luise Søe blevet ansat, hun starter senere på måneden.  

Derudover så er der blevet holdt ansættelsessamtaler ift. Kim og Lenes stillinger.  

Mette Ellegård oplyser, at Børne- og Ungedirektørstillingen er blevet slået op. Jens Thygesen supple-

rer med, at forhåbningen er, at den nye direktør bliver ansat pr. 1/8-2020 eller pr. 1/9-2020, Jens oply-

ser samtidig, at der ikke er nogle afdelingschefer fra BUO i ansættelsesudvalget.  

4. Status på corona situationen fra formandsskabet  

Gradvis åbning af Rådhuset  

Jens Thygesen orienterer om, at alle teknisk set stadig er hjemsendte. I familieafdelingen har medar-

bejdere været mødt ind, ift. varetagelse af kritiske funktioner.  
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Der er en drøftelse i gang ift., hvornår rådhuset kan åbne mere op – især på familieområdets kritiske 

funktioner.  

Jens siger, at efter statsministerens udmelding, så er det først efter 8. juni, at medarbejderne vil kunne 

vende tilbage på rådhuset. Samtidig kigges der først på de områder, som der har borgerbetjening, vi 

kan derfor se ind i en situation, hvor mange først kan vende tilbage efter sommerferien.  

Melle Ellegård supplerer med, at der kan være kollegaer som har det svært, når det kommer til hjem-

sendelse, og at vi har et kollegialt-ansvar ift. at være opmærksomme på vores kollegaer.   

Helle Østergaard Stiesen oplyser, at det er et opmærksomhedspunkt i familieafdelingen, og at der for-

søges at handle på det i opløbet.  

Desiré Toft Nielsen mener, at hvis hjemsendelsen trækker yderligere ud, så er der nogle arbejdsmiljø-

hensyn som vi skal være obs. på. Desiré tænker her på hæve-sænke borde, kontorstole m.m.  

Mette Ellegård siger, at mange medarbejdere arbejde rigtig hårdt – og i mange situationer lige til kan-

ten. Mette mener, at ledelsen bør kommunikere ud, at det ikke forventes at medarbejderne arbejder 

om aftenen og i weekenderne.  

Jens Thygesen giver Mette Ellegård ret. Samtidig svarer Jens, at en del af ledelsen er ved at formidle 

videre til højere niveau, at der i øjeblikket er tale om en ekstraordinær situation – at det ikke er den nye 

hverdag.  

Udsendelse af medarbejdere 

Jens Thygesen starter med at pointerer, at ledelsen ikke tror, at der er nogle medarbejdere der ikke la-

ver noget. Jens fortæller, at der fra politisk side har været en prioritering i opgaveløsningen.  

1. Sundhedsområdet  

2. Genåbning af skoler og dagtilbud 

3. Andre opgaver.  

Politikerne har været villige til, at skubbe opgaver i tredje prioritet, for at prioriterer sundhedsområdet 

og genåbningen af skoler og dagtilbud. Jens fortæller, at det er den prioritering der ligger til grund for, 

at der er blevet flyttet rundt på medarbejdere.  

Mette Ellegård fortæller, at der fra flere medarbejdere har været en følelse af, at det har været en 

symbolsk handling. Mette mener ligeledes, at der har manglet noget ift. kommunikationen, og at der 

skulle have været taget bedre hånd om de berørte medarbejdere, da flere har følt sig ekskluderet fra 

fællesskabet.  

Jens Thygesen svarer, at ledelsen er klar over, at de har begået fejl i denne situationen og at kommu-

nikationen kunne være bedre. 

5. Handleplan for familieafdelingen  

Henning Daugaard skulle deltage under punktet, men har meldt afbud – det aftales derfor, at Helle 

Østergaard Stiesen præsenterer for udvalget.  
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Helle fortæller, at hovedoverskriften er tidlig forebyggende indsats. BDO har bistået med opgaven, og 

bl.a. kigget på data ift. tidlig indsats. BDO har også kigget på organiseringen både på miko- og makro 

niveau. Samtidig er der store økonomiske udfordringer, og der er derfor behov for, at ressourcerne 

bruges bedst muligt.  

Processen er, at den rapport som BDO har udarbejdet, at der vil være nogle småjusteringer, og at rap-

porten forventelig skal på møder i magistraten i juni.  

Flere af medarbejderrepræsentanterne mangler klarhed over, hvor langt vi egentlig er i processen, da 

der i rapporten er indarbejdet tidsrammer. Flere konstaterer også, de afdelinger der nævnes i rappor-

ten ikke har været inddraget.  

Jens Thygesen spurgte indtil, om rapporten og fremlæggelsen af den, skal tolkes som en formel hø-

ring, for så skal alle synspunkterne fra mødet førers til referat og ligges som bilag til politikerne. Det er i 

sær med blik på de organisationsændringer som rapporten indeholder.  

Helle Østergaard Stiesen pointerer, at det er ren dialog – ikke en formel høring.  

Jens Thygesen foreslår, at ift. det videre forløb, så bør især SSP og Gadepiloterne have mulighed for 

at komme med input. Jens foreslår også, at deres eller andres input, tages med på næst komne Om-

råde-MED.  

Helle Østergaard Stiesen byder det velkommen og siger, at input også kan sendes til Marianne Mar-

ker-Villumsen da hun er tovholder.  

TR og AMIR i familieafdelingen ønsker at få følgende ført til referat:  

- Vi har forståelse for intentionerne og behovet for en analyse, men mener der har manglet inddra-
gelse lokalt undervejs og at informationsniveauet har været utilstrækkeligt. Vi opfordre til tydelig 
inddragelse af medarbejdernes perspektiv i den næste fase af processen. 

 
Der et generelt ønske fra B-siden om, at der fremadrettet sker en større medarbejderinddragelse, og at 

dette føres til referat.    

 
6. Fase II  

Jens Thygesen oplyser, at vi grundlæggende er kommet på plads efter den store flytning. Der er stadig 

lidt småtilpasninger som mangler. Der er etableret et internt mødelokale alene for Børne- og Ungeom-

rådet ved den lille kantine - primært for skoleafdelingen, samt fortsat et internt mødelokale alene for 

Børne- og Ungeområdet ved siden af pladsanvisningen – primært for familieafdelingen.  

7. Budget 2021   

Jens Thygesen fortæller udvalget, at vi er i tidsprocessen, hvor vi skal udarbejde effektiviseringsforslag 

vedr. budget 2021. Corona-situationen har sænket processen lidt. Jens orienterer samtidigt udvalget 

om, at effektiviseringsforslagene vil komme i en formel høring i august.  

Det aftales, at punktet sættes på næste møde, det aftales samtidigt, at budgettet sendes som bilag til 

udvalget.   
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8. Fælles kompetenceudvikling  

Jens Thygesen orienterer om, at i lyset af de økonomiske udfordringer med merudgifter, er der blevet 

set på tilbagehold ift. kompetenceudvikling.  

9. Næste møde og punkter til dagsordenen  

Ifølge årshjulet ligger næste møde i juli måned, det rykkes frem til slut juni, så vi kommer uden om 

sommerferiemåneden. Udvalget vil også blive indkaldt til et møde i slut august, bl.a. ift. budgettet.  

10. Eventuelt  

-  

 

 

 

 

 

  

 


