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1.        Covid 19 

Sagsfremstilling 

Orientering om nuværende status og aktuelle emner herunder:  

  

Vaccination 

Test 

Chefseminar - erfaringer fra perioden med Covid.  

Covid og anmeldelser af arbejdsulykker.  

Det indstilles,  

Drøftes 

Beslutning 

Orientering fra Leif Serup om vaccination og test, herunder status fra SÆH:  

Vaccinationer og test følger overordnede tidsplaner og rækkefølge. 

Udvalgte medarbejderegrupper tilbydes vaccination som de første. 

(Frontpersonale først) 

  

De Regionale vaccinationscentre er næste fase, hvor personale fra Hjørring 

Kommune er med i opstart. Herefter skal Regionen kunne drifte opgaven selv. 

Processen evalueres mhp opskalering, så tidsplanen frem mod juni kan. Stress-

test foretages to steder i Regionen. Et i Hjørring - Bagterp og et i Ålborg. 

  

Det oplystes at de samlede bivirkninger ved de 3 forskellige vaccine-produkter 

stort set er ens.  

Endelig oplystes det at, der ikke forventes stor risiko for affolkning af den enkelte 

arbejdsplads som følge af sygdom i forlængelse af vaccination.  

----- 

  

Jesper Carlsen orienterede fra BFU. 

Dagtilbudsområdet: Ingen aktuelle smittetilfælde.  

Skole: De yngste årganges lærere og elever følger retningslinjerne for dette 

område.  

  

Der tænkes i at genåbne i etaper ud fra de erfaringer man drager sig nu, men 

tidsplanen kendes dog ikke endnu.  
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Der er anmodet om at gøre quick-test en mulighed for de to områder. Men 

rækkefølgen for test af personale i de forskellige spor fastholdes.  

--------------- 

  

Tommy Christiansen: 

Overordnet endnu en gang stor ros til medarbejderne i Hjørring som atter viser at 

der gøres en effeltiv og solid indsats for at holde smittetallene nede.  

   

Orientering om Covid-erfaringer, opsamling kt.chefseminar. 

”Her og nu”-opmærksomhedspunkter 

 Kommunikation sker som udgangspunkt via ”ledelseskæderne”, da 

rammer og vilkår for opgaveløsningen fortsat er påvirket i meget 

forskellig grad på tværs af organisationen 

 Udviklingsopgaver har det vanskeligt pt –pga. at andre opgaver tager 

tiden mange steder og generelt fordi det er en opgavetype, hvor virtuelle 

møder er knap så velegnede. 

 Trivsel hos den enkelte medarbejder 

 Sikre sammenhængskraft bedst muligt på trods af afstand 

 Arbejdspladser hvor det meste foregår hjemmefra har en særlig 

udfordring med at tage imod nye medarbejdere.  

  

Foreløbige fælles fremadrettede læringsemner 

 Anvendelse af hjemmearbejde (rammer, erfaringsudvekslinger og 

optimeret anvendelse ”post-covid” –hente gevinster for opgaveløsning 

og/eller trivsel uden at gå på kompromis med nogen af delene). 

 Nye mødeformer (Internt, 1:1 borger, Borgerinddragelse, osv.) 

 Basis for nye fysiske indretninger 

 Digital kompetenceudvikling og værktøjer 

 Hygiejne og rengøring som ”investeringscase”. 

 

Første prioritet: Anvendelse af hjemmearbejdspladser. De øvrige elementer 

tages senere og suppleres med de fokusområder, der opstilles område-og 

sektorvis. 

  

------------------ 

Kurt Larsen orienterede om indberetning og håndtering af covidrelaterede 

arbejdsulykker 

2020: 68 anmeldte, 2021 indtil nu: 20 anmeldelser 

  

Smittede ifm. arbejdet skal anmeldes som en ulykke.  

Usikkerhed omkring om dette registreres som en arbejdsskade har ført til en 

undersøgelse af det der sker efter Hjørring Kommune har anmeldt. 
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KL er efterfølgende kontaktet i forhold til dette. Aktuelt for Hjørring Kommune 

hjælpes skadelidte med at få udarbejdet en ekstra detaljeret beskrivelse af det 

enkelte hændelsesforløb.  

  

Spørgsmål: Skal det forstås sådan at anmeldelse laves i EASY - JA. Og herefter 

laver A&M i samarbejde med skadelidte en mere detaljeret beskrivelse af 

hændelsesforløbet.  
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2.        Budget og Økonomi 

Sagsfremstilling 

Drøftelse af budgetproces, samt orientering om status på arbejdet med 

regnskab. 

Under Økonomiudvalgets punkt om budgetprocessen ligger bilag sammen med 

tidsplanen for overordnet tidsplan for budget 2022-2025. 

  

På mødet orienteres også om status på arbejdet med regnskab.   

Det indstilles,  

Drøftes 

Beslutning 

Orientering v/Tommy Christiansen 

  

Regnskab 2020 (forventet) 

 Mindreforbrug–serviceudgifter på ca. 60 mio. kr. 

 Fra nedlukning, mindre aktivitet og udskudte opgaver 

 Der overføres 78 mio. kr. til 2021, hvilket er 30 mio. kr. mere end fra 2019 

til 2020. Primært hægtet op på udskudte opgaver, men via den generelle 

overførselsadgang er institutionerne især på BFU’sområde generelt bedre 

polstrede til uforudsete ting end tidligere. 

 Hvis tendensen fortsætter ind i 2022 så, skal vi have opmærksomhed i de 

kommende år på, at vi ikke overskrider den budgetterede serviceramme 

når mindreforbrugene anvendes. 

 Via mindreforbrug, der ikke overføres og mindreforbrugAUU er der ca. 38 

mio. kr., der foreslås tilført covid-pulje med henblik på dækning af 

ekstraordinære covid-relaterede udgifter i 2020. 

  

Covid-udgifter (med forbehold for politisk behandling) 

Efter 2020 er dækket af er der ca. 37 mio. kr. tilbage, hvoraf følgende er 

disponeret: 

 7,7 mio. kr. til SÆH (bilag 2) 

 5,2 mio. kr. til dagtilbud (bilag 3) 

 10,9 mio. kr. til forventet tilbagebetaling til staten på 

beskæftigelsesområdet.  
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Dermed er der 13 mio. kr. tilbage til senere udmøntning. 

  

Regnskabsresultatet er gennemsnitligt i forhold til landsplan, så det må 

forventes, at midlerne kommer til at dække Covid-udgifter.  

Det forventes dog at der kommer midler fra Staten, såfremt udgifterne bliver 

større. Omvendt forventes det også at der afleveres midler den anden vej, 

såfremt udgifterne bliver mindre end beregnet.  

  

Budgetproces 

Gerne minimal aktivitet og om muligt skal der arbejdes med at forbedre 

bundlinjen. Dette for at sikre så stabilt et grundlag til det nye byråd som muligt.  

  

Vedtagne beslutninger fra 2021 færdiggøres, men der arbejdes ikke med 

reduktionskataloger dette år.  

Helst ingen driftsudvidelser. Samt håndtering af opdriftsproblematikker udover 

det, der reguleres automatisk, sker som udgangspunkt i udvalgene. 

  

Eventuelle forbedringer via for eksempel økonomiaftale, særtilskud eller andet 

udover det forventede, skal helst bruges til at forbedre bundlinjen, det samme 

gælder engangsråderum.  

  

Budgetseminar den 9. september sættes i Hovedudvalgets kalender.  

Bilag 

 Økonomiudvalget 10.02.21 - Budgetproces inkl. tidsplan 

 Byrådet - Dagsorden 25.11.10 - SÆH 

 Byrådet - Dagsorden 27-01-21 SÆH 
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3.        Personalepolitik - Kompetenceudvikling 

Sagsfremstilling 

Dette er en opfølgning fra Hovedudvalgets møde den 17. november 2020: 

  

Hovedudvalget valgte i 2010, mens opgaven endnu var obligatorisk, at udarbejde 

en Ramme for Kompetenceudvikling for Hjørring Kommune med en række 

statements i. 

Rammen var efterfølgende tænkt at skulle suppleres med inspirationsværktøjer 

for arbejdspladserne. Dette er dog aldrig blevet udbygget, ligesom der i rammen 

er henvisninger til elementer som ikke er tidssvarende. 

  

Arbejdspladserne og MED-organisationen blev efter godkendelse præsenteret 

for rammen.   

Hvorvidt rammen anvendes i praksis findes der ikke et eksakt overblik over. Det 

vurderes dog ud fra de tilkendegivelser der kommer fra MED-uddannelserne, at 

arbejdspladser, distrikter, sektorer og områder ikke har stort fokus på rammen, 

men derimod i praksis drøfter kompetenceudvikling i relation til konkrete opgaver 

og kerneopgaven.  

  

Drøftelse af kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet er ikke 

længere en obligatorisk opgave for Hovedudvalget (OK2011).  

  

Det giver Hovedudvalget en mulighed for at drøfte: 

  

1. om den nuværende ramme er relevant og om den i givet fald giver den 

merværdi til organisationen, den er tiltænkt 

2. såfremt rammen fortsat findes relvant, hvad der i givet fald så skal ske med 

den eller  

3. om udvalget ønsker at benytte sig af muligheden angivet i rammeaftalen 

om at fravige opgaven med at drøfte kompetenceudvikling, hvilket kræver 

enighed i udvalget. 

  

Det skal bemærkes, at ønsker en af parterne på et senere tidspunkt at ændre en 

beslutning om ikke længere at fravige opgaven, så fremgår det af rammeaftalen, 

at så "genindtræder forpligtelsen". 

  

Den generelle aftale om Kompetenceudvikling og de bestemmelser der ligger 

heri vil fortsat være gældende, mens det der fraviges alene er §4 stk. 1.  
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Det indstilles,  

Drøftes med henblik på at få aftalt, om en overordnet personalepolitik om 

kompetenceudvikling fortsat skal være en opgave, Hovedudvalget skal have.  

Beslutning 

Udvalget var enige i at der ikke er behov for en egentlig politik.  

Sekretariatet udarbejder et bud på information fra Hovedudvalget om 

kompetenceudvikling og den opgave som ligger heri på arbejdspladserne til 

udsendelse via FølgMED.  

Bilag 

 Kompetenceudvikling 

 Aftale om Kompetenceudvikling 
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4.        Personalepolitik - Alkoholpolitik 

Sagsfremstilling 

Alkoholpolitikken drøftes på dette møde som et led i gennemgang af Hjørring 

Kommunes personalepolitikker.  

  

Medarbejdersiden har fremført et dilemma i forhold til indtagelse af alkoholfri øl 

og signalværdi i forbindelse med lugt.  

Der er et ønske om at drøfte holdningen i forhold til dette.  

  

Ved henvendelse til Misbrugscenter Hjørring oplyses det at der i 2022 kommer 

nye ICD11-standarder, som kan få indflydelse på afsnittet i forhold til definitioner 

på misburg. 

  

Politikken er ikke revideret ud over at en rettelse i forhold til faktuelle oplysninger 

til hjælpesystem. Misbrugscenter Hjørring.  

Det indstilles,  

Drøftes med henblik på at afklare, hvad der skal ske med politikken.  

Beslutning 

Udvalget var enige i det politiske budskab, men ønsker at politikken strømlines.  

Sekretariatet udarbejder forslag til kommende møde.  

Bilag 

 Alkohol - rusmidler-og-misbrug redigeret 
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5.        Personalepolitik - Arbejdmiljøpolitik 

Sagsfremstilling 

Hovedudvalget har besluttet, at arbejdsmiljøpolitikken skal revideres. Vedlagt et 

første udkast til revideret politik, der er opbygget efter de principper, som 

Hovedudvalget tidligere har aftalt.  

Som det ses, er politikken væsentligt kortere end den nuværende. Det skal dog 

bemærkes, at en det kan lade sig gøre fordi flere retningslinjer om arbejdsmiljø 

allerede fremgår af MED-aftalen. Det er bl.a. arbejdsmiljøgruppernes opgaver, 

valg, aktiviteter og metoder i arbejdsmiljøarbejdet. 

Det indstilles,  

- at udkastet drøftes med henblik på at få aftalt evt. ændringer inden endelig 

godkendelse. 

Beslutning 

Godkendt. 

Bilag 

 Udkast til revideret arbejdsmiljøpolitik 
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6.        Efteruddannelse AM-grupper 

Resumé 

Hjørring Kommune skal hvert år tilbyde supplerende efteruddannelse til 

arbejdsmiljøgrupper. Denne forpligtelse opfyldes almindeligvis via tilbud om 

deltagelse i arbejdsmiljødagene, der planlægges og gennemføres i samarbejde 

med Brønderslev og Frederikshavn kommuner.  

Arbejdsmiljødagene i 2021 er - som tidligere aftalt i Hovedudvalget - aflyst. 

I vedlagte anbefales en tilgang, der tager hensyn til den særlige situation 

organisationen er i på grund af corona-epidemien og hvor Arbejdsmiljø og MED 

kan have en opgave med at udbyde mindre efteruddannelsestilbud umiddelbart 

efter sommerferien og inden planlægningen af næste års arbejdsmiljødage for 

alvor går i gang. 

Det indstilles,  

- til drøftelse 

Beslutning 

Drøftet og godkendt. 

Bilag 

 Efteruddannelse arbejdsmiljøgrupper 2021_til HU februar 
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7.        Fællesmøde mellem Hovedudvalget og OmrådeMED-udvalgene 

Sagsfremstilling 

Hovedudvalgets dobbelte temamøde mellem Hovedudvalget og OmrådeMED-

udvalgene blev flyttet fra november til den 23. marts kl. 12.30-16.00. 

  

Temaerne er Kerneopgaven samt Sygefravær, som fordeles tidsmæssigt ligeligt 

Styregruppen for arbejdet med kerneopgaven er i samarbejde med Arbejdsmiljø 

og MED tovholder på første del af programmet med Kerneopgaven. 

  

Programskitse: 

Kerneopgave 

 Indledning og rammesætning 

 Arbejdspladseksempler 

 Bud fra arbejdsgruppen 

 Gruppedrøftelser 

 Opsamling i områderne og Hovedudvalget 

  

Pause 

  

Sygefravær 

 Indledning og rammesætning 

 Erfaringer og eksempler fra arbejdspladser fra STAR-projektet i SÆH 

 Drøftelse 

 Opsamling 

  

Data sendes til deltagerne forud for arrangementet.  

 Afvikling og forplejning - Arrangementet tilpasses den aktuelle C19-situation. 

Det indstilles,  

Formandsskabet foreslår at man holder fast i begge emner, men at man 

indarbejder covid-relateret viden i disse. Endelig foreslår formandsskabet at 

arrangementet udskydes til efteråret.  

Beslutning 

Mødet udsættes til efteråret. Emnerne fastholdes.   
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8.        Diverse emner HU februar 2021 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fastlæggelsen af dagsorden til dette møde aftalte 

formandskabet, at følgende emner skulle samles i et punkt. Der er tale om en hel 

del information og det er selvfølgeligt muligt at stille spørgsmål eller komme med 

bemærkninger til de forskellige punkter herunder. 

  

Trepartsaftalen - nye mål for arbejdsmiljøet  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om den ambition, 

der skal være for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2030. Af fire opstillede nationale 

mål er to særligt relevante for kommunerne. Læse om de to mål i vedlagte, hvor 

det også fremgår, hvilke arbejdspladser, der er udpeget til særlige indsatser. De 

helt konkrete måltal for indsatsen i de forskellige brancher er ved at blive 

udarbejdet i samråd med Arbejdsmiljørådet. Grundtanken i indsatsen er, at alle 

skal bidrage og at den skal være så arbejdspladsnær som muligt. 

Bilag vedlagt. 

  

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet har samlet reglerne om psykisk arbejdsmiljø i en bekendtgørelse. 

Der bliver i bund og grund ikke tale om ændringer i Arbejdstilsynets tilgang, men 

bekendtgørelsen definerer, hvad psykisk arbejdsmiljø er og hvilke risikofaktorer, 

der skal tages højde for i arbejdsmiljøet og i arbejdsmiljøarbejdet. 

Bekendtgørelsen vil senere blive fulgt op af tre vejledninger. Som nævnt i 

vedlagte bilag, vil det være bør den være af interesse for MED-udvalg og 

arbejdsmiljøgrupper - ikke mindst, når man også ser indholdet i trepartsaftalen. 

Bilag vedlagt. 

  

Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse - status 

De planlagte besøg hos arbejdsmiljøgrupper og næstformænd i MED-udvalg er 

trukket ud som følge af COVID-19 og dermed også AM-drøftelse 2020. Selv om 

alle besøg ikke er gennemført, så nærmer det sig og Arbejdsmljø og MED tillader 

sig at opridse de helt overordnede indtryk - læs i vedlagte. 

Bilag vedlagt. 

  

APV 2021 

Jo, der er allerede gået tre år siden Hovedudvalget skød APV i gang - og der er 

tradition for, at startskuddet sker i starten af året. Herefter bestemmer MED-

udvalg og arbejdsmiljøgrupper mere konkret, hvornår de vil gribe opgaven an. 
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Nogle har måske - af forskellige årsager - en APV, der ikke er tre år gammel. Set 

i forhold til de ovenstående emner vil Arbejdsmiljø og MED anbefale, at APV 

2021 tages op som særskilt punkt på mødet i april. Når der nu bliver meget fokus 

på det psykiske arbejdsmiljø, må det være hensigstmæssigt, at 

arbejdsmiljøgrupperne får inspiration til, hvordan opgaven kan gribes an. I de 

besøg, Arbejdsmiljø og MED har været på, er der kommet flere tilkendegivelser 

om, at man ønsker at prøve en dialogbaseret tilgang til afdækningen af det 

psykiske arbejdsmiljø. Vi har et par konkrete eksempler på, hvordan det kan 

gribes an, som Hovedudvalget bør se før vi går i gang. Hvem siger ikke, at der 

også kan være et behov for at se på APV ift. COVID-19 også. Så lad os tage 

emnet på til april-mødet.  

  

Rygestopkurser 

Som det fremgår af den korte opsamling i notatet om Hovedudvalgets 

arbejdsmiljødrøftelse, har indførelsen af røgfri arbejdstid og matrikler ikke givet 

anledning til større udfordringer. Økonomiudvalget har forlænget muligheden for 

at benytte puljen til rygestopkurser med hele 2021. Vi formidler budskabet ud til 

alle via et kommende FølgMED. 

  

AKUT-midler 

COVID-19 har også ramt flere kommuners anvendelse af AKUT-midler. Parterne 

er derfor blevet enige om at give mulighed for at ikke-forbrugte midler kan 

anvendes i hele 2021 - i stedet for frem til udgangen af marts måned.  

Bilag vedlagt. 

  

Pulje til sundhedsindsats på arbejdspladserne 

Det politiske Koordinationsudvalg for Sundhed har afsat en pulje på 190.000 kr. 

til indsatser, der understøtter kommunens sundhedspolitik. Arbejdspladserne har 

mulighed for at søge Koordinationsudvalgets pulje, hvilket allerede er meldt ud 

via ledelsessystemet. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2021. 

Bilag vedlagt. 

  

Organisationsændring Lynggården 

Lynggården er blevet delt i to arbejdspladser med hver sin selvstændige leder 

med eget budget og ledelsesansvar. Derfor oprettes nu MED-fora på hver 

arbejdsplads i henhold til de regler, der er anført i MED-aftalen.. 

Bilag vedlagt. 

  

Ny hjemmeside 

En meget stor del af det materiale, der findes om MED- og arbejdsmiljø har ligget 

på de åbne sider på hjoerring.dk. Dette dels for at gøre det tilgængeligt i de dele 

af organisationen, hvor det er vanskeligt at komme på medarbejderweb dels fordi 

det også kan have interesse for personer udenfor kommunen (potentielle 
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ansøgere, faglige organisationer mv.). Kommunen er nu ved at skifte leverandør 

af hjemmesiderne, og alt flyttes til det nye system. Arbejdsmiljø og MED holder 

fast i den hidtidige linje med tilgængelighed og tilstræber at de nye sider bliver 

overskuelige og anvendelige - men også genkendelige for brugerne. 

Det indstilles,  

Til orientering med mulighed for at stille spørgsmål til emnerne.  

Beslutning 

Der sendes information ud via FølgMED vedrørende puljemidler til tilbud om 

rygestopkursus i 2021. 

Leif Serup informerede om pulje til sundhedsfremmeindsatser. 

  

Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål. 

Bilag 

 Psykisk arbejdsmiljø - ny bkt 

 Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse 

 Brev til kommuner om regnskabsaflæggelse lokal akut og corona 

15.12.2020.pdf 

 Ansøgning om midler til sundhedsindsats (1).docx 

 Ændring af MED-struktur - Lynggården Kvisten og Rehabillitering 

2020.pdf 

 Trepartsaftalen – nye mål for arbejdsmiljøet 
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9.        Eventuelt og punkter til kommende møde 

Sagsfremstilling 

Kommende møder og punkter - Foreløbig årsplan: 

  

13. april 

 Budget og økonomi 

 Covid19 

 APV 2021 

9. juni – Hovedudvalget og Økonomiudvalget  

15. juni 

 Budget og økonomi 

 Covid19 

 Arbejdsmiljødrøftelse 1 (Opsamling, statistik m.v.) 

 Valg og udpegning igangsættes  

31. august – Økonomi  

28. september 

 Budget og økonomi 

 Covid19 

 Arbejdsmiljødrøftelse 2 (Beslutning om 2022)  

 30. november 

 Budget og økonomi 

 Covid19 

Fællesmøde foreslået til efteråret, kunne være 30. november. 

Kvartalsvis sygefravær lægges ind på de møder der lægges tættest ved 

udsendelsen af tallene.  

Det indstilles 

Beslutning 

Fælles seminaret mellem OMR-MED og HU lægges enten som en integreret del 

af den 30. novembers møde eller 5. oktober. Formandsskabet og sekretariatet 

aftaler nærmere.   

 

Drøftelse af spørgsmål i forhold til henvendelser ang. gener ved brug af 

værnemidler.  



Økonomiudvalgets dagorden – 10. februar 2021 – Byrådets dagsorden 17. febaruar 2021 

Sag nr. 00.30.00-S00-1-21. 
 

Budgetproces og overordnet tidsplan for budget 2022-2025 
 

Resumé 

På grundlag af den vedtagne rammesætning i Økonomiudvalget for arbejdet med budget 2022 til 2025 
fremsender Direktionen hermed oplæg til overordnet tidsplan for det videre budgetarbejde til 
godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.  

Tidsplanen bliver underbygget af detaljerede planer for arbejdet i udvalgene og de tværgående 
administrative processer til understøtning af det politiske arbejde. 

 

Sagsfremstilling 

Den vedtagne rammesætning i Økonomiudvalget for arbejdet med budget 2022-2025 indebærer,  

• At budgetlægningen tager direkte afsæt i budgetaftalen for budget 2021.  

• At tilgangen for budgetlægningen er fastholdelse af nuværende serviceniveau og deraf arbejdes 
der ikke med yderligere besparelser ved denne budgetlægning ud over allerede budgetlagte. 
Dette skal også ses i lyset af, at der med budgetaftalen for 2021 er sikret en fornuftig 
driftsmæssig balance i 2022. Fra 2023 og frem forventes der at være behov for tilpasninger, som 
anbefales håndteret af det nye Byråd.  

• At de vedtagne reduktionsmål i budget 2021 inden for BFU og SÆH fortsat gennemføres til 
behandling i byrådet senest i juni 2021.  

• At Økonomiudvalget den 23. august orienteres om resultatet af økonomiaftalen.  

• At arbejdet med trykprøvning af drifts- og anlægsbudgetter i udvalgene, herunder drøftelse af 
ønsker til omprioriteringer anbefales afsluttet inden sommerferien. Dette gælder også 
demografiregulering og grundbudgettering af de lovregulerede områder. I det omfang 
udvalgene bliver forsinket med arbejdet pga. Covid-19 kan udvalgene tage udvalgsmødet i 
august i anvendelse, hvor de sidste udvalgsmøder er ultimo august.  

• At den centrale økonomifunktion herefter samler resultaterne af udvalgsarbejdet og 
økonomiaftale til behandling i Økonomiudvalget 1. september.  

• At det anbefales, at eventuelle yderligere vedvarende penge til driften via økonomiaftalen, som 
ikke er øremærket til løft på bestemte driftsområder, anvendes til at forbedre den langsigtede 
driftsbalance - ikke til at løfte serviceniveauet.  

• At udvalgene alene har adgang til at fremsende ønsker om udvidelse af serviceniveauet, hvis 
udvalget selv er i stand til at finansiere udvidelsen inden for egen ramme efter trykprøvning. 
Dette skal sikre, at driftsbalancen ikke forværres på den lange bane.  

• At sigtepunktet for likviditeten fortsat er 130 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.  

• At overskydende likviditet i forhold til sigtepunkt afledt af Covid-19, økonomiaftale mv. 
anvendes kombineret til  

• At afsætte en engangspulje til politisk prioritering i budgetforhandlingerne til projekter 
under drift og anlæg. Dette med særlig fokus på at genstarte økonomien og 
beskæftigelsen efter Covid-19, grøn omstilling og fremme af investeringer med 
driftsmæssige gevinster.  



• At afsætte penge til delvis indfrielse af indefrosne feriemidler for at undgå en ”dyr” 
forrentning på 2,5% årligt af 210 mio. kr. Det forventes, at der i forbindelse med 
økonomiforhandlinger åbnes op for en delvis låneadgang for kommuner med lav 
likviditet. 

• Økonomiudvalget med afsæt i den samlede bundlinje primo september behandler de 
budgetmæssige resultater og tager stilling til eventuelle omprioriteringer mellem udvalgene til 
sikring af budgetmæssig balance mv. 

 

På grundlag heraf har Direktionen udarbejdet oplæg til overordnet tidsplan med endelig tilpasning af 
tidspunkter for behandling i Økonomiudvalg mv. Tidsplanen er vedlagt i bilag 1 til godkendelse i 
Økonomiudvalg og Byråd. 

 

Direktionen indstiller, 

• at rammesætning og oplæg til overordnet tidsplan for budget 2022-2025 godkendes med 
henblik på planlægning og igangsætning af budgetarbejdet på de enkelte udvalgsområder i 
umiddelbar forlængelse af regnskabsaflæggelsen i marts måned 

Bilag 

• Oplæg til overordnet tidsplan for budget 2022-2025 



Dato Overordnet tidsplan

Januar Økonomiudvalget har godkendt rammesætning for budgetproces.

2. februar DIR behandler overordnet tidsplan.

10. og 17. februar Økonomiudvalget og Byråd behandler overordnet tidsplan.

Februar til juni med endelig 

klarmelding 30. juni

Fagudvalgene arbejder med budgetoplæg med afsæt i budgetaftalen for budget 2021. Arbejdet omfatter 

trykprøvning af budgetforudsætninger til nuværende serviceniveau, grundbudgettering af de lovregulerede 

områder og demografiregulering. Det samme gælder trykprøvning af investeringsoversigten for 2021-2024. 

Februar til maj
Der arbejdes fortsat med vedtagne reduktionsmål i budget 2021 inden for BFU og SÆH til behandling i byrådet 

senest 24. juni.

Uge 26-27 og 31-33

Den centrale økonomifunktion samler budgetforslag fra udvalgsområderne, sagsbehandler på konsekvenser af 

Økonomiaftalen, udarbejder låneansøgninger og ansøgning om særtilskud, udmønter virkning af Lov- og 

cirkulæreprogram og løn- og prisregulering af grundbudgettet til 2022-niveau.

Grundbudgettering af overførselsområdet klarmeldes primo august med afsæt i Økonomiaftalen. I første halvdel af 

august er der på tværs af udvalg afsat tid til sagsbehandling på forventede særlige tiltag i Økonomiaftalen omkring 

genstart af økonomien efter Covid-19 mv.

17. august Bilateral opsamling af budget-status  i DIR herunder resultat af økonomiaftalen.

23. august

Økonomiudvalget behandler resultatet af udvalgsarbejdet og økonomiaftalen med henblik på tilpasning af 

driftsrammer. Med afsæt i den samlede bundlinje tager Økonomiudvalget stilling til eventuelle omprioriteringer 

mellem udvalgene til sikring af budgetmæssig balance mv.

1. september

Økonomiudvalget behandler resultat af meddelte lånetilsagn og særtilskud med udgangspunkt i ajourført 

budgetopgørelse. Mødet reserveres i øvrigt som "buffer", hvis  Covid-19 skulle medføre forsinkelse omkring 

klarmelding af udvalgsarbejdet. Målet er dog, at udvalgsarbejdsarbejdet så vidt muligt er afsluttet før 

sommerferien. 

1. - 9. september DIR udarbejder et administrativt budgetforslag til byrådets 1. behandling.

7. september Klarmelding af udvalgs-budgetmateriale for drifts- og anlægsområdet til 1. behandling af budgettet.

9. september
Budgetseminar for byrådet bl.a. med fokus på 1. behandlingsforslag, resultat af økonomiaftalen og budgetarbejdet 

på de enkelte udvalgsområder. På seminaret vil skabelon til ændringsforslag også blive gennemgået.

13. september Høringsmøde i Integrationsrådet og Ældrerådet

15. september Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets 1. behandling.

21. september Høringsmøde i Hovedudvalget.

22. september Byrådets 1. behandling af budgettet.

23. september Høringsmøde i Handicaprådet.

22. - 30. september Budgetforhandlinger.

30. september Kl. 10.00 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget. 

6. oktober Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådets 2. behandling.

11. oktober Frist klarmelding af endelige takstoversigter fra de enkelte udvalgsområder.

12. oktober
Bilateral behandling af endelige takster og serviceinformation i DIR (med forbehold for resultat af 2. behandlingen i 

byrådet)

13. oktober
Økonomudvalget udarbejder indstilling til byrådets endelige behandling af takster og serviceinformation (med 

forbehold for resultat af 2. behandlingen i byrådet)

13. oktober Byrådets 2. behandling af budgettet.

Uge 42 (18.-22. oktober) Efterårsferie

27. oktober Byrådets endelige godkendelse af takster og serviceinformation.

5. november Klarmelding af tilpasset driftsbemærkninger fra de enkelte udvalgsområder.

Overordnet tidsplan for arbejdet med budget 2022-2025
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Åben dagsorden
Hjørring Byråd 2018-2021

Borgmesterkontoret

Mødedato: 25. november 2020
Mødet påbegyndt: kl. 18:00
Mødet afsluttet: kl.
Mødested: Microsoft Teams-møde
Fraværende:

29.00.00-A21-1-20

12.        Robusthed til at understøtte driftsområderne på Sundheds-, Ældre- 
og Handicapområdet ved COVID-19-udbrud i 2021

Resumé
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges forslag til udvidelse af bl.a. 
rengørings- og sygeplejekapaciteten for at understøtte driftsområderne på 
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet ved COVID-19-udbrud i 2021. 

Sagsfremstilling
På baggrund af erfaringer fra forår/efterår 2020 ser forvaltningen et behov for, at 
driftsområderne på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet understøttes 
yderligere ved COVID-19-udbrud i 2021. Dette gøres for at sikre en mere robust 
og langsigtet løsning for driftsområderne til gavn for borgerne og det samlede 
arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere. 
 
Indtil nu har enkelte nøglepersoner og afdelingsledere understøttet lokale 
afdelingsledere og arbejdspladsens fagpersonale ved udbrud. Erfaringen viser, 
at arbejdsbelastningen, de mange sideløbende opgavespor og den 
følelsesmæssige dimension i situationen for såvel borger, pårørende og 
personale gør opgaveløsningen meget stor. 
 
Forvaltningen vurderer, at der er behov for flere personaleressourcer til at løfte 
en række konkrete meropgaver i forbindelse med COVID-19-udbrud. 
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Det foreslås derfor, at kapaciteten øges i 2021 i forhold til sygepleje, rengøring, 
hygiejnefunktion, værnemiddeldepot samt, at der tilføres ekstra 
ledelsesressourcer. 
 
Forslaget indebærer en midlertidig oprustning på en række områder for at skabe 
den nødvendige robusthed i driften til udgangen af 2021. Af hensyn til 
rekrutteringsmulighederne foreslås stillingerne til sygepleje og rengøring opslået 
som permanente, hvor der i 2022 vil ske nedjusteringer i bemandingen igen. 
Desuden kan en kommende sundhedsreform i løbet af 2021 betyde, at der flyttes 
flere sundhedsopgaver over til kommunerne, hvilket helt eller delvist kan 
absorbere personaleudvidelsen. 
 
Nedenfor gennemgås de enkelte forslag til kapacitetsudvidelser: 
 
Sygeplejefaglig kapacitet
De konkrete udbrud af COVID-19 på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 
har vist, at der opstår behov for øget sygeplejefaglig kompetence ved udbrud, 
som ikke kan dækkes ved interne midlertidige omplaceringer eller vikardækning 
m.v. 
 
Det er erfaringen, at borgere der bliver ramt af COVID-19 får nogle 
sygdomsforløb, som kræver øget sygeplejefaglighed gennem sygdomsforløbet 
og for nogles vedkommende i et terminalt forløb. For at begrænse 
smittespredning kan der også blive behov for sektionering af det enkelte 
ældrecenter/botilbud, så pleje og omsorg af smittede borgere sker afgrænset 
med personale, der kun tager vare på de smittede borgere. Dette kræver bl.a. 
øgede sygeplejeressourcer. Øvrige borgere i den ramte afdeling kræver ligeledes 
øget observation i forhold til symptomer, udvikling af sygdom og behandling. 
 
Herudover vil der typisk være sygdom og isolation i personalegruppen, som også 
påvirker den normale kapacitet. I denne forbindelse vil personalegruppen være 
sårbar. 
 
For fremover at sikre opgaveløsningen ved udbrud foreslår forvaltningen, at der 
ansættes op til 10 faste sygeplejersker afhængig af udviklingen (svarende til 4,8 
mio. kr. i 2021) til styrkelse af den samlede sygeplejefaglige kapacitet på 
driftsområderne på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet. 
 
Forvaltningen foreslår også, at ansættelserne skal ske som faste stillinger. Det er 
vurderingen, at dette er væsentligt i forhold til at sikre rekrutteringen. 
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Der lægges op til, at 2 sygeplejersker forankres på Handicapområdet og 8 
sygeplejersker forankres på Ældreområdet. Ved COVID-19-udbrud vil der være 
fleksibilitet mellem områderne alt efter, hvor der er behov for sygeplejekapacitet. 
 
Når COVID-19-situationen aftager, vil der forventeligt i nogen udstrækning være 
mulighed for at tilbyde arbejde på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet som 
led i naturlig afgang på området. Samtidig forventes det, at der med den 
kommende sundhedsreform kan blive brug for de øgede sygeplejefaglige 
kompetencer til opgaveløsningen. 
 
Rengøringskapacitet
Det er erfaringen, at rengøringen er helt central ved udbrud, og det kræver 
ekstraordinært fokus, fordi der er mange bolde i luften og stort fokus på beboere 
og personale, men rengøringsopgaven må ikke nedprioriteres. Der planlægges 
en opkvalificering af udvalgt rengøringspersonale på Sundheds-, Ældre- og 
Handicapområdet målrettet rengøring ved udbrud og håndtering af COVID-19-
smittede borgere. 
 
For at skabe en større robusthed og ensartethed i opgaveløsningen foreslår 
forvaltningen at øge rengøringskapaciteten med op til 5 faste stillinger afhængig 
af udviklingen (svarende til 1,7 mio. kr. i 2021). Forvaltningen anbefaler, at 
ansættelserne skal ske som faste stillinger, da det vurderes væsentligt for at 
sikre rekrutteringen.
 
Den mest hensigtsmæssige forankring af personalet med henblik på at dække 
det samlede Sundheds-, Ældre- og Handicapområde afklares. 
 
Forvaltningen forventer, at når COVID-19-situationen aftager vil der i nogen 
udstrækning være mulighed for at tilbyde rengøringspersonalet arbejde på 
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet som led i naturlig afgang på området.
 
Hygiejnefunktionen
Det er erfaringen, at der er behov for konkret opgaveløsning og rådgivning af 
nøglepersoner, når der er udbrud. Opgaverne handler bl.a. om undervisning i 
brug af værnemidler i den helt konkrete situation, særlige opmærksomheder ved 
færden i huset og omgang med både borgere og mellem kollegaer. Derudover er 
der fokus på at sikre lokalt depot for værnemidler samt løbende oprydning og 
rengøring i afdelingen ved udbrud. 
 
Opgaven har indtil nu primært været håndteret af den hygiejneansvarlige i 
Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, som har trukket på regionens 
infektionshygiejne i dagtimerne på hverdage. Der har derudover været behov for 
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at yde konkret rådgivning både i weekender og i de forskellige vagtlag ved 
udbrud, da der kan komme andet personale ind i afdelingen under udbrud på 
grund af sygdom hos det faste personale. 
 
Udover opgaveløsningen ved udbrud har den hygiejneansvarlige også dækket 
rådgivning på hele det kommunale område, foruden Børneområdet, Fritids- og 
Undervisningsforvaltningen, som har egen hygiejneansvarlig i Sundhedsplejen. 
 
For både at gøre Handicap- og Ældreområdet mere robuste i forhold til at sikre 
hygiejnerådgivningen foreslår forvaltningen, at der tilføres funktionen ekstra 
ressourcer svarende til 2 x 1/3 afdelingslederstilling/sygeplejekonsulent 
(svarende til ca. 420.000 kr. i 2021). Dette skal bl.a. være med til at gøre 
funktionen mindre sårbare i weekender, ferier, helligdage og ved sygdom. 
 
Værnemiddeldepotet
Der er også etableret en depotansvarlig for den tværgående kommunale 
værnemiddelhåndtering, som i samarbejde med hygiejnefunktionen sikrer 
overblik, udlevering, bestilling og rådgivning om og brug af værnemidler for hele 
kommunen. Den depotansvarlige og hygiejnefunktionen har også et tæt 
samarbejde med indkøbsfunktionen, så kapaciteten af værnemidler sikres.
 
Der er behov for ekstra bemanding til værnemiddeldepotet svarende til en 1/2 
stilling (ca. 215.000 kr. i 2021). 
 
Ekstra ledelsesressource
Erfaringerne viser, at der er behov for massiv ledelseskraft ved udbrud. Der er 
mange nye opgaver, planlægning, håndtering af beboere, pårørende og 
personale samt et stort behov for tydelighed og dialog.

Indtil nu har afdelingslederne hjulpet hinanden og er trådt til ved leders sygdom 
ved udbrud. Der er brug for øget robusthed for at gøre opgaveløsningen holdbar 
på længere sigt, da COVID-19-opgaven i sig selv kræver håndtering af 
besøgsrestriktioner/-forbud og ændret opgaveløsning i alle afdelinger. 

Forvaltningen ønsker derfor at tilføre en ekstra afdelingslederressource til 
driftsområderne på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet svarende til ca. 
630.000 kr. årligt, som kan supplere den lokale ledelse ved udbrud. Der er en 
række opgaver som ikke behøver at blive løst af den lokale ledelse, men som er 
gennemgående ved udbrud. Det er naturligt og hensigtsmæssigt, at den lokale 
afdelingsleder fortsat har det overordnede ansvar for håndtering af beboere, 
pårørende og tilknyttet personale i forhold til det faglige arbejde.
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En ekstra ledelsesressource kan med fordel indgå i handleplanernes arbejde 
med planlægning og afvikling af test, vagtplanlægning, eventuelle ændringer i 
bestilling af mad, og aflastning af afdelingsleder i forhold til ad hoc-opgaver.
 
Weekendbemanding ved udbrud
Når et område rammes af et større udbrud eller flere samtidige udbrud vil 
området gå ned på weekendbemanding for at sikre personaleressourcen, hvor 
der er udbrud. Det betyder, at afdelinger på området, som ikke er ramt af udbrud, 
ikke har samme niveau i opgaveløsningen i øvrigt som vanligt. 
 
Høring i OmrådeMED
Punktet bliver sendt til høring på ekstraordinært møde i OmrådeMED den 10. 
november 2020, og høringssvar vil foreligge til SÆH-udvalgets møde. 

Lovgrundlag
Sundhedsloven § 138 vedrørende, at Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at 
yde hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. 

Økonomi
Forslag om kapacitetsudvidelser betyder en samlet udgift på ca. 7,7 mio. kr., som 
kan finansieres via den afsatte pulje til COVID-19-relaterede udgifter i 2021. I 
beregningen indgår 10 sygeplejersker til 4,8 mio. kr., 5 
husassistenter/rengøringsassistenter til 1,7 mio. kr., 1 afdelingsleder til 630.000 
kr., 2 x 1/3 afdelingsleder/sygeplejekonsulent til 420.000 kr. samt ekstra 
bemanding af værnemiddeldepotet til 215.000 kr. 
 
Forvaltningen forventer, at kommunerne under ét vil blive yderligere økonomisk 
kompenseret for COVID-19-relaterede udgifter i 2021 i lighed med 
kompensationen i 2020. 
 
Kapacitetsudvidelserne vil have en begrænset økonomisk påvirkning i 2020, da 
stillingerne først skal besættes. Dette vil indgå i regnskabet for 2020 som 
COVID-19-udgift. 
 
Når COVID-19-situationen aftager vil der i 2022 ske en nedjustering af 
kapaciteten, hvor der dog kan være mulighed for at opretholde hele eller dele af 
udvidelsen, såfremt der kommer nye kommunale sundhedsopgaver som led i en 
kommende sundhedsreform. Hvis dette bliver aktuelt, vil det indgå i det 
kommende budgetarbejde. 
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Der foreslås en øget personalekapacitet på en række områder i 2021 (se 
ovenfor). 
 
Ved et udbrud vil det konkrete område (f.eks. ældrecentrene), der er ramt af 
udbrud gå ned på weekendbemanding for at anvende personaleressourcerne 
optimalt på tværs af området. 
 
Dette betyder, at personalet, så vidt muligt efter dialog og ved frivillighed, skal 
indgå i opgaveløsningen andet sted på området. Det kan være nødvendigt at 
pålægge medarbejderne denne ændring i overensstemmelse med ledelsesretten 
og indenfor arbejdstidsaftalerne på det enkelte område. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
 
 
Bilag
1. Høringssvar fra OmrådeMED.

Direktionen indstiller,
 at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og 

Byråd anbefaler,
o at Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet opruster drifts-, 

ledelses- og rådgivningsfunktionerne som beskrevet.
o at finansieringen anvises af den afsatte COVID-19-pulje.
o at opnormeringen er midlertidig og forventes afviklet ved 

naturlig afgang, når driftssituationen igen er normaliseret - 
forventeligt i 2022

Historik
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 11. november 2020:
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.
 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at tilkendegive en stor respekt 
for den indsats som alle medarbejdere på Sundheds-, Ældre- og 
Handicapområdet yder. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget sender en stor 
tak til alle medarbejdere på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet for den 
ekstraordinære indsats, der ydes og medarbejdernes forståelse for, at der 
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udvises den nødvendige fleksibilitet i.f.t. arbejdstilrettelæggelsen i denne svære 
Covid-19 tid.
 
Ivan Leth deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget 2018-2021, 18. november 2020:
Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
Peter Duetoft deltog ikke i mødet.
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Åben dagsorden
Hjørring Byråd 2018-2021

Borgmesterkontoret

Mødedato: 27. januar 2021
Mødet påbegyndt: kl. 18:00
Mødet afsluttet: kl.
Mødested: Microsoft Teams-møde
Fraværende:

28.00.00-S00-1-20

4.        Ekstranormeringer til covid-19 relaterede opgaver 2021

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag til udvidelse af 
pædagogisk personale samt rengøringspersonale på henholdsvis skole- og 
dagtilbudsområdet på grund af meropgaver som følge af Covid-19 i 2021.

Sagsfremstilling
Fra marts 2020 har både undervisningsområdet og dagtilbudsområdets arbejde 
været præget af restriktioner som følge af Covid-19. Personalet har skullet løfte 
en stor opgave. Der er iværksat ekstra rengøring, og flere steder er der sket 
opdeling af børnene i mindre grupper for at hindre smittespredning. På baggrund 
af erfaringer fra forår/efterår 2020 ser forvaltningen et behov for, at skole- og 
dagtilbudsområdet understøttes i 2021. Dette gøres for at sikre en mere robust 
og langsigtet løsning til gavn for børn, elever samt personale. 
 
Dagtilbud 
Pædagogisk personale
På dagtilbudsområdet foreslås det, at der tildeles ekstra ressourcer til det 
pædagogiske personale. Det vurderes, at der skal ansættes ekstra pædagogisk 
personale for ca. 2,000 mio. kr. i det første halve år af 2021.
For 2,000 mio. kr. vil der kunne ansættes ca. 10 ekstra medarbejdere med 
gennemsnitslønnen for budget 2021.
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De 10 ekstra medarbejdere skal tildeles de huse, hvor der fagligt vurderes at 
være det største behov for ekstra hjælp.
 
Rengøringspersonale
Der har i Covid-19 perioden været tildelt 20 ekstra rengøringstimer pr. hus, store 
huse eller huse, der er delt på to matrikler får tildelt 2 x 20 timer. Det foreslås, at 
dette fortsætter i den første halvdel af 2021. Det forventes, at denne indsats har 
en udgift pr. måned pr. medarbejder på 16.000 kr. og dermed en samlet pris på 
3,168 mio. kr. 
 
Privatinstitutioner
Privatinstitutionerne har lige som de kommunale institutioner haft øgede udgifter 
forbundet med Covid-19. Privatinstitutionerne er i 2020 blevet kompenseret med 
deres faktiske udgifter dog med et loft svarende til en størrelsessvarende 
kommunal institution af samme størrelse. 
 
I alt Pædagogisk personale Rengøring I alt 

Område Nordvest   1.000.366 
         

1.440.000 
   

2.440.366 

Område Sydøst  1.000.366 
         

1.728.000 
   

2.728.366 

I alt 2.000.732
  

       3.168.000
  

 5.168.732
 
Undervisning 
Pædagogisk personale
På sektor undervisning foreslås, at der tilføres ekstra ressourcer til SFO for at 
kunne belægge ydertimerne med en højere personalenormering end forudsat i 
tildelingsmodellen. Den yderligere personalenormering anvendes til at fastholde 
eleverne klassevis/årgangsvis samt hjælp ved komme/gå situationen 
(Forældrerollen)
Der beregnes 0,5 time pr. dag pr. klasse. For seks måneder i alt 6.435 timer eller 
1,345 mio. kr. med baggrund i gennemsnitssatsen i udlægningsmodellen for SFO 
almen.
 
Det foreslås samtidig, at der tilføres ressourcer til ekstra opsyn i pauserne i løbet 
af skoledagen for også i pauserne at sikre, at eleverne er i de respektive grupper. 
Der beregnes en time pr. dag pr. undervisningssted pr. fase.
For seks måneder i alt 4.940 timer eller 1,424 mio. kr. med baggrund i 
gennemsnitstimesatsen i tildelingsmodellen for almenundervisning.
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Rengøringspersonale
Der skal flere gange dagligt aftørres kontaktflader i klasselokaler og toiletter. Det 
foreslås derfor, at der udlægges 1 time pr. uge pr. klasse. For seks måneder i alt 
6.525 timer. 
Der udlægges ikke budgetmidler særskilt til rengøring, vi har derfor ikke en 
gennemsnitspris at tage udgangspunkt i. Det må forventes at denne indsats kan 
prissættes med en gennemsnitstakst på ca. 175 kr. i timen og dermed en samlet 
pris på 1,365 mio. kr.  
 
I alt SFO Opsyn Rengøring i alt
Hirtshals 230.935 262.296 163.800 657.031
Sindal 217.350 262.296 182.000 661.646
Vrå 163.013 224.825 150.150 537.988
Tårs 95.091 112.412 81.900 289.403
Nordvest 339.610 299.766 286.650 926.027
Sydøst 298.857 224.825 259.350 783.032
HNX 0 37.471 18.200 55.671
Hjørring Skolen 0 0 222.950 222.950
I alt 1.344.856 1.423.891 1.365.000 4.133.747
 
Overstående beregninger på undervisningsområdet, er beregnet på 
halvårsniveau, derfor foreslås det, grundet den aktuelle nedlukning af skolerne, 
at udskyde den bevillingsmæssige håndtering til økonomirapporten i foråret. På 
dette tidspunkt forventes den økonomiske effekt af den aktuelle nedlukning at 
være kendt.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Forslag om udvidelse til pædagogisk- samt rengøringspersonale betyder en 
samlet merudgift på 9,303 mio. kr. Heraf vedrører 5,169 mio. kr. 
dagtilbudsområdet, som anbefales finansieret af Covid-midlerne med 
mellemfinansiering fra kommunekassen frem til regnskabsaflæggelsen i marts 
måned, hvor overskydende Covid-midler i 2020 opgøres endeligt og overføres til 
2021. De resterende 4,134 mio. kr. vedrører skoleområdet, hvor det anbefales at 
udskyde den bevillingsmæssige håndtering til økonomirapporten i foråret. På 
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dette tidspunkt forventes den økonomiske effekt af den aktuelle nedlukning af 
skoleområdet at være kendt.   
 
Dagtilbud
I beregningerne indgår 10 ekstra medarbejdere til daginstitutionerne til ca. 2,000 
mio. kr., 20 ekstra timers rengøring til alle daginstitutioner, store huse eller huse 
der er delt på to matrikler får tildelt 2x20 timer dette til 3,168 mio. kr., samlet 
beløber dagtilbudsområdet sig til 5,169 mio. kr. 
 
Skole
I beregningen indgår 6.435 ekstra pædagog timer til SFO området til 1,345 mio. 
kr., 4.940 timer til ekstra tilsyn i løbet af skoledagen til 1,424 mio. kr., 6.525 timer 
til ekstra rengøring samlet beløber skoleområdet sig til 4,134 mio. kr. Disse 
beregninger er på helårsniveau. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Der foreslås en øget personalekapacitet på en række områder i 2021.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd 
anbefaler

 at der meddeles en tillægsbevilling til dagtilbudsområdet på  5,169 mio. 
kr., som finansieres af Covid-midlerne med mellemfinansiering fra 
kommunekassen frem til aflæggelsen af regnskab 2020. 

 at den bevillingsmæssige håndtering af  Skoleområdet på 4,134 mio. kr. 
afventer økonomirapporten i foråret, når den økonomiske effekt af den 
aktuelle nedlukning af skoleområdet er kendt.

Historik
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 11. januar 2021:
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. 

Økonomiudvalget 2018-2021, 20. januar 2021:
Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
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Dan Andersen deltog ikke i mødet.

Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
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 Kompetenceudvikling i Hjørring Kommune 
Godkendt i Hovedudvalget 27. april 2010 
 

Kompetenceudvikling 
 

Hovedudvalget har vedtaget denne ramme  
for kompetenceudvikling i Hjørring Kommune 

 
Indledning 
Denne ramme indeholder nedenstående 5 statements for kompetenceudvikling i Hjørring Kommu-
ne. Disse statements skal ses som sammenhængende. Desuden er de bygget op så den første 
tager udgangspunkt i en mere overordnet definition, som også indeholder omverdensperspektivet 
og fremtiden, herefter bliver de følgende statements mere konkrete og specificerede ned til ar-
bejdsplads- og individniveau. 
 
1. Definition 
Kompetenceudvikling er at forbedre mødet mellem medarbejderen og opgaven – at blive bedre til 
at mestre aktuelle og fremtidige opgaver som organisationen står overfor på en professionel og 
kvalificeret måde, så dette kommer organisationen, medarbejderen såvel som borgerne til gode.  
 
2. Formål   
Formålet med kompetenceudvikling er at udvikle: 
 

- den enkelte medarbejders og leders kompetence 
- det enkelte teams kompetence 
- organisationens kompetence 
 

For at kunne matche nuværende og fremtidige udfordringer og ønsker for organisationen, er det 
derfor vigtigt og aktuelt med kompetenceudvikling. 

 
3. Mål  
Kompetenceudvikling skal desuden være i overensstemmelse med Hjørring Kommunes vision, 
idé- og værdigrundlag1 og ses som et redskab til at leve op hertil både på individ- og systemni-
veau. Arbejdet med kompetenceudvikling sætter strategisk fokus på såvel uudnyttede ressourcer 
såvel som på behovet for ny viden og nye kundskaber. 
 
4. Strategi  
Arbejdspladsen udarbejder en strategi for kompetenceudvikling, som understøtter vision, mål og 
værdier. Strategien skal desuden skabe kultur for kompetenceudvikling, så det sikres at ny viden 
anvendes og kvalifikationer omsættes til kompetenceudvikling. 

 
5. Forudsætning  
Arbejdspladsen er forpligtet til at anvende medarbejdernes potentialer. Kompetenceudvikling skal 
etableres, iscenesættes og holdes i live - det er ikke noget der kommer af sig selv. 
 
Godkendt af HU den 27. april 2010. 
 
 
Rammen om kompetenceudvikling vil løbende blive suppleret med inspirationsværktøj, der findes 
på hjemmesiden sammen med rammen. 

                                                 
1 Afspejles i MED-aftalen, samt tillæg hertil, Ledelsesgrundlaget, samt Planstrategi 2007 - Den attraktive og 
bæredygtige Hjørring Kommune. 













RUSMIDLER OG MISBRUG 
Fælles ramme for en 

personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen 

Indledning 
I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen, da det 
påvirker trivslen, sundhed, sikkerhed, produktiviteten og vores omdømme. 
Det er holdningen, at det er muligt at afhjælpe misbrug gennem aktive og bevidstgjorte handlinger. 
Politikken skal sætte en ramme for at støtte, handle og skabe åbenhed omkring misbrugsforhold 
på arbejdspladsen.  

Denne politik skal ses i sammenhæng med personalepolitikken ”Nærvær ved fravær” 

Mål: At støtte og hjælpe medarbejdere med et misbrug 
At alle ansatte tager ansvar for at efterleve misbrugspolitikken i det daglige 
At øge åbenhed omkring misbrug og afhængighed * 

* I forlængelse heraf understreges det, at misbrug som udgangspunkt ikke er afskedigelsesgrundlag, men
derimod handler det om at sætte ind så tidligt i forløbet som muligt. Situationer af meget grov karakter kan dog 
medføre ansættelsesretlige konsekvenser. F.eks. hvis der er tale om grov uforsvarlighed eller hvis et misbrug 
fortsættes efter aftale om at søge hjælp / afvænning er igangsat (jf. politikken om sygefravær). 

Retningslinjer, som gælder for samtlige ansatte ved Hjørring Kommune er: 

• Medarbejdere skal være upåvirkede i arbejdstiden.
• Såfremt sikkerhedsmæssige hensyn nødvendiggør et totalt alkoholforbud for nogle

medarbejdergrupper, kan dette vedtages af det enkelte område / MED-udvalg for
arbejdspladsen

• Ved sammenkomster af særlig karakter, kan den pågældende afdelingsleder udstikke
særlige retningslinjer.

Politikkens udgangspunkt 
I politikken bruges begrebet misbrug. Begrebet dækker et meget bredt adfærdsområde, som kan 
påvirke forholdene på arbejdspladsen (trivsel, tryghed og omdømme). Her tænkes især på misbrug 
af følgende rusmidler: alkohol, smertestillende piller, euforiserende stoffer og andre rusmidler, som 
alle munder ud i en afhængighedsadfærd, som er skadelig både fysisk, psykisk, socialt og 
økonomisk.  
Der kan opstå to situationer i forbindelse med misbrug, hvor der skal sættes ind med hjælp: 

1. Enkeltstående tilfælde
2. Et misbrug, som har stået på gennem længere tid
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Definition af misbrug 
I politikken opfattes misbrug, som værende i overensstemmelse med WHO’s definition. Det vil 
sige, at der er tale om misbrug, hvis en person tager et givent rusmiddel i et sådant omfang, at 
vedkommendes afhængighed fører til: 

• mærkbare psykiske forstyrrelser
• nedsat fysisk sundhed
• ødelagte menneskelige relationer
• manglende evne til at fungere socialt og økonomisk

Deraf følger en eller flere af nedenstående misbrugsrelaterede tilstande: 

• akut forgiftning
• skadeligt brug
• afhængighedssyndrom
• abstinenstilstand
• delirium
• psykose (sindssygdom)
• hukommelsesproblemer
• andre misbrugsrelaterede problemer

Når der tales om misbrug, er der i langt de fleste tilfælde også tale om en afhængighedsadfærd. 
Man får stillet diagnosen afhængighedssyndrom, når personen i sin adfærd samtidigt opfylder tre 
eller flere af følgende kriterier, og disse har været til stede inden for en måned eller gentagne 
gange i løbet af et år: 

• trang til stoffet (craving)
• svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
• abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
• toleranceudvikling
• dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug / adfærden har høj prioritet

overfor andre handlemuligheder
• vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Hovedprincipper 
Medarbejdere med misbrugsproblemer skal have tilbudt hjælp hurtigst muligt, både for at undgå, at 
pågældende mister sit job, social og økonomisk deroute m.v. men også for at kolleger, brugere og 
borgere kan føle sig trygge ved arbejdspladsen Hjørring Kommune. 
Den øgede åbenhed omkring misbrug, skal medvirke til, at det bliver lettere at tale om sit misbrug 
og derigennem modtage hjælp enten i form af samtaler eller et behandlingsprogram. 

Intern og ekstern hjælp 
Hjælpen kan enten være ekstern, det vil sige professionel hjælp udefra, Misbrugscenter Hjørring, 
eller den kan være intern. 
På alle kommunens arbejdspladser og afdelinger, hvor der er etableret lokale MED-udvalg, er der 
mulighed for at oprette et internt hjælpesystem i form af en kontaktperson (som f.eks. kan være 
den stedlige arbejdsmiljørepræsentant). Vejledning og eksempel til dette findes på Intranettet. 
Vælger man at etablere et internt hjælpesystem skal der udarbejdes retningslinjer for dette i det 
lokale MED-udvalg. 

2 



Internt i kommunen vil det ikke være muligt at love medarbejderen med et misbrug anonymitet, da 
en eventuel hjælpeplan eller opholdsbehandling skal iværksættes i samarbejde med afdelingens 
leder. Mht. opholdsbehandling vil fraværet i perioden blive registreret som sygefravær. I det 
eksterne hjælpesystem, vil anonymitet falde ind under de gældende regler om behandlers 
tavshedspligt. 

Roller, ansvar og opgaver 

Det er alles ansvar at være opmærksomme på et problem i forbindelse med misbrug, så der kan 
sættes ind med hjælp i de tilfælde det er nødvendigt. 

1. Enkeltstående tilfælde
Lederens opgave består i at bedømme, hvor grov karakter tilfældet har. Skønner lederen det er 
nødvendigt, kan lederen benytte ansættelsesretlige konsekvenser overfor medarbejderen. 
Handlinger i den retning aftales med løn og personalekontoret. 

2. Misbrug gennem længere tid
Her er det vigtigt at få talt om det! Medarbejderen med et misbrug har måske selv svært ved at tale 
om det. Derfor er det vigtigt, at lederen og kollegerne støtter op omkring vedkommende og viser 
opmærksomhed gennem nærvær. 

Til dig, der har et misbrug 

• Tal med din leder og/eller kontaktpersonen på stedet, så de kan hjælpe dig.
• Du har brug for professionel hjælp, som din leder og/eller kontaktperson vil hjælpe dig med

at tage kontakt til og få planlagt et hjælpeforløb.
• Undlad at sygemelde dig. Få iværksat et hjælpeforløb, så problemet bliver løst.

Til dig, hvis kollega har et misbrug 

• Lad være at ignorere det – det går ikke væk af sig selv! Tal med vedkommende om det.
Vær opmærksom på at vedkommende højest sandsynligt benægter sit misbrug, men
accepter og respekter reaktionen.

• Tal med din leder eller stedets kontaktperson, så den pågældende kan få hjælp.

Lederens ansvar og opgaver 

• Det er din pligt og ansvar at reagere, hvis du får kendskab til et misbrug.
• Vær ekstra opmærksom på den givne medarbejder, for at be- eller afkræfte anelsen.
• Bliver misbruget bekræftet, skal du kalde den pågældende medarbejder til en samtale, hvor

kontaktpersonen også bisidder, så I kan iværksætte et hjælpeforløb, som den pågældende
medarbejder også kan stå inde for.

• Du skal respektere enhver given anonymitet, som måtte være forbundet med misbrug.
• Du kan benytte dig af ansættelsesretlige sanktioner, hvis aftalen om hjælp ikke overholdes.
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Ekstern hjælp. 

Du kan hente hjælp fra følgende: Misbrugscenter Hjørring 72335550

Eller du kan kontakte Løn- og Personaleafdelingen for råd og vejledning i forbindelse med ekstern 

hjælp.

Mere viden: 

Inspiration til det lokale arbejde kan hentes her: http://www.danskmisbrugsbehandling.dk/   
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Internt hjælpesystem – Rusmidler og Misbrug 
Vejledende eksempel. 
Såfremt der etableres et internt hjælpesystem, skal der udarbejdes retningslinjer for det. Denne 
vejledning er alene retningsgivende og bør tilpasses efter behov. 
 

På arbejdspladser og afdelinger, hvor der er etableret MED-udvalg, kan man overveje at oprette et 

internt hjælpesystem f.eks. i form af en kontaktperson (eksempelvis arbejdsmiljørepræsentanten).  

 

Mindre afdelinger og arbejdspladser, som ikke har lokale MED-udvalg, kan vælge en 

kontaktperson efter retningslinjerne, som aftales i det pågældende område MED-udvalg. Denne 

bestemmelse gør det muligt, at en kontaktperson kan dække flere arbejdspladser. 

 

Hjælpesystemets opgave er at være opmærksom på, hvis en kollega begynder at udvise 

symptomer og adfærd, som kan tilskrives misbrug. Hvis der konstateres misbrug, skal det interne 

hjælpesystem derefter informere den pågældende om muligheder for hjælp. Medarbejdere med 

misbrugsproblemer skal have tilbudt professionel hjælp i det eksterne hjælpesystem. Alle som 

benytter det eksterne hjælpesystem, sikres fuld anonymitet i henhold til lovgivningen om 

tavshedspligt. 

 

Kontaktpersonen er en medarbejder/kollega, der bliver trænet i at hjælpe og bistå en medarbejder, 

der har et misbrug eller et begyndende misbrug. 

 

Kontaktpersonens opgaver kan for eksempel beskrives som: 
Som kontaktperson skal du  

• være den, som kolleger kan gå til, hvis de mener, at en kollega har et misbrug. 

• tage alle henvendelser seriøst – både fra dem, der henvender sig med observationer og 

anelser samt dem, der har et misbrug. 

• foranledige den første samtale mellem den, der har et misbrug og arbejdsstedets leder. 

• hjælpe med at etablere kontakt til den professionelle hjælp samt følge op på forløbet, så det 

bliver nemmere for den pågældende at vende tilbage til arbejdet efter hjælpeforløbet er 

afsluttet. 
 

Internt i kommunen vil det ikke være muligt at love medarbejderen med et misbrug anonymitet, da 

en eventuel hjælpeplan eller opholdsbehandling skal iværksættes i samarbejde med afdelingens 

leder. Mht. opholdsbehandling vil fraværet i perioden blive registreret som sygefravær. I det 

eksterne hjælpesystem, vil anonymitet falde ind under de gældende regler om behandlers 

tavshedspligt. 



Arbejdsmiljøpolitik for Hjørring Kommune 
Politikken er gældende for alle ansatte ved Hjørring Kommune

Indledning og politikkens udgangspunkt
Denne politik indeholder Hovedudvalgets holdning til arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på 
arbejdspladserne i Hjørring Kommune. 

Politikken tager sit formelle udgangspunkt i arbejdsmiljøloven, hvis formål er ”at sikre et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet” 
og skabe ”grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.”

Arbejdsmiljøpolitikken skal desuden ses i sammenhæng med 
 MED-aftalen incl. tillægget om arbejdsmiljø, 
 kommunens værdier; tillid, dialog og arbejdsglæde, 
 trepartsaftaler herunder aftale om de prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem til 

2030 og
 anden relevant lovgivning, overenskomster, aftaler mv. 

Arbejdsmiljøpolitikken bør betragtes som en paraply over de øvrige arbejdsmiljørelaterede politikker i 
kommunen. 

Hovedudvalgets holdning 
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højt i arbejds- og beslutningsprocesser på 
arbejdspladserne i Hjørring Kommune til gavn for ansatte, borgere og kerneopgaven. 

Målet er, at arbejdspladserne kan klare det meste af arbejdsmiljøarbejdet selv, og at arbejdet er en 
selvfølgelig og integreret del af ledelsesarbejdet på alle niveauer. Det forudsætter, at arbejdspladserne har 
den fornødne viden og uddannelse og at arbejdet sker i et samarbejde mellem ledelse, MED-udvalg og 
arbejdsmiljøgrupper. 

En tidlig inddragelse af arbejdsmiljøgruppen i planlægning, ombygning og nyindkøb vægtes højt, så der 
arbejdes målrettet og helhedsorienteret for at fremme sundhed og forebygge arbejdsulykker, 
arbejdsbetingede lidelser og arbejdsbetinget sygefravær. 

Samarbejde og dialog er de bærende principper til at styrke, forbedre og udvikle arbejdsmiljøet i en positiv 
retning. Fælles for MED-udvalgenes og arbejdsmiljøgruppernes opgave er at skabe et arbejdsmiljø, som 
påvirker medarbejdernes og ledernes sundhed i positiv retning samt sikre god information og 
kommunikation.

Ansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger både hos arbejdsgiveren, lederne og de ansatte. Arbejdsgiveren har 
pligt til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, lederne skal 
deltage i samarbejdet og medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for det arbejdsområde, 
som de dækker og de ansatte skal deltage i samarbejdet. 
 
Hovedudvalget drøfter og beslutter årligt i sin arbejdsmiljødrøftelse, om der er særlige indsatsområder, der 
kan være relevante at arbejde med og i hvilken udstrækning, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper bør 
forholde sig til disse emner i deres årlige arbejdsmiljødrøftelse.  



Formål og forventninger
Denne politik skal sikre at arbejdspladserne i Hjørring Kommune arbejder aktivt, systematisk og målrettet 
med arbejdsmiljøet for at skabe sikre, sunde, udviklende og attraktive arbejdspladser for alle ansatte, så 
ansatte fastholdes og kvalificerede ansatte tiltrækkes. 

Politikken skal: 
 sikre, at arbejdsmiljøarbejde er synligt og højt prioriteret i Hjørring Kommune, så 

arbejdsmiljøarbejdet til stadighed styrkes og udvikles  
 sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er en naturlig del af det daglige ledelsesarbejde på arbejdspladserne   
 synliggøre vigtigheden af alles, herunder særligt arbejdsmiljøgruppens og MED-udvalgets, 

deltagelse med henblik på at forebygge nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetinget sygefravær

Opsigelse
Hvis politikken opsiges til genforhandling, gælder den nuværende indtil der er opnået enighed om en ny.

Evaluering
Politikken drøftes som minimum, når der sker ændringer i lovgivning samt overordnede aftaler, der kan 
gøre det nødvendigt at revidere den.

Vedtaget i Hovedudvalget den xx. xx 2021
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Supplerende efteruddannelse for arbejdsmiljøgrupper 2021 

Hjørring Kommune er som bekendt forpligtet til at tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere 
(arbejdsmiljøgrupperne) supplerende efteruddannelse som opfølgning på den grundlæggende arbejdsmil-
jøuddannelse.  

Reglerne om indholdet i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse fastlægger, at 

• den supplerende uddannelse skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som ar-
bejdsmiljøgrupperne har, og skal give en løbende målrettet kompetenceudvikling af arbejdsmiljø-
grupperne 

• udgangspunktet skal være de arbejdsmiljøopgaver, der er på arbejdspladsen og at uddannelsen 
skal gøre arbejdsmiljøgrupperne i stand til at identificere, forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer 

• almindelig mødevirksomhed ikke kan erstatte supplerende uddannelse  

• uddannelsen f.eks. kan dreje sig om at håndtere stor arbejdsmængde og tidspres, projektledelse, 
konflikthåndtering/-vejledning, ergonomi, strategisk planlægning kommunikation 

Efteruddannelsen er et tilbud. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret - men 
ikke pligt til at gennemføre den supplerende uddannelse. Medlemmerne skal i det første funktionsår have 
tilbudt to dages supplerende uddannelse. I de efterfølgende år skal der tilbydes halvanden dags uddannel-
se.  

De seneste 10 år har Hjørring Kommune løst denne opgave ved at tilbyde to sammenhængende uddannel-
sesdage – benævnt Arbejdsmiljødagene - i Idrætscenter Vendsyssel i samarbejde med Brønderslev Kom-
mune. Siden 2015 har Frederikshavn Kommune også været en del af samarbejdet.  

Fordelen ved denne model er, at vi med den store volumen kan tilbyde op til 25 forskellige oplæg og work-
shops. Det betyder, at vi kan dække det brede arbejdsmiljø og at arbejdsmiljøgrupperne får mulighed for at 
vælge emner, der er relevante og nærværende for netop deres arbejdsplads. Samtidig gør det store delta-
gerantal det muligt at få kompetente undervisere til en overkommelig pris pr. deltager. 

Arbejdsmiljødagene i 2021 aflyst, men det er aftalt med de andre kommuner, at vi efter sommer begynder 
planlægning af arrangementet til marts 2022 til afvikling på samme måde som tidligere. 

 

Men hvad gør vi så i 2021 

Vi er nødt til at tænke i alternativer i 2021. Det er vanskeligt at vurdere, om behovet for ro og stabilitet i 
organisationen lige nu overstiger behovet for efteruddannelse. Eller med andre ord: Mon arbejdsmiljø-
grupperne ikke vil finde det naturligt, at også efteruddannelsestilbuddet er påvirket af corona-epidemien.  
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Uanset er det vurderingen, at eventuelle tilbud af planlægnings- og ressourcemæssige årsager skal formid-
les og gennemføres umiddelbart efter sommerferieperioden og gerne afsluttes i det tidlige efterår. Det 
vurderes også at være sikrest, at uddannelsesaktiviteten i vid udstrækning gennemføres i et virtuelt setup. 
Arrangementer med fysisk fremmøde efter sommerferien kan selvfølgelig lade sig gøre efter aftale med de 
respektive forvaltninger eller afdelinger. 

Arbejdsmiljø og MED har flere forslag til emner, der kan gennemføres fortrinsvist med oplægsholdere fra 
”egne rækker”. Oplæggene kan leveres samlet for hele organisationen eller for enkelte forvaltninger, så-
fremt det måtte ønskes: 

 Gennemførelse af APV i 2021. Ideer til metoder og emner, der kan/bør afdækkes – set i lyset af ny 
bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og trepartsaftale om nationale mål for arbejdsmiljøet  

 Belastninger i det psykiske arbejdsmiljø (særligt målrettet skolerne der står overfor en ny tilsynsprak-
sis fra Arbejdstilsynet med fokus på vold og arbejdsmængde i forhold til tidspres)  

 Kemi og brug af kemidatabase (aktuelt at kunne tilgå og anvende databasen generelt og specifikt ved 
anvendelse af sprit) 

 Anmeldelse og analyser af arbejdsulykker 
 Erfaringer med COVID-19:  

• Hvordan “genstarter” vi arbejdspladsen og får et godt arbejdsmiljø igen efter en periode med 
kraftig påvirkning af COVID-19 (udbrud på arbejdspladser) 

• Alenearbejde - på distancen og uden det sociale fællesskab - fællesmøde med deling af erfaringer 
med diverse tiltag 

• Indretning af hjemmearbejdspladser og brug af øvelser for at forebygge gener 
• Hvad er det, vi ønsker at fastholde som positive erfaringer og arbejdsmåder - og hvordan fasthol-

der vi dem og udvikler dem ud fra et arbejdsmiljømæssigt sigte 

Det bliver altså ikke som vanligt i 2021, men med denne overgangsløsning kan vi få det bedste ud af det, 
mens vi gør os klar til i efteråret at genoptage samarbejdet på tværs af kommunerne om Arbejdsmiljødage-
ne 2022. 

 

 



 
 

 

 

Psykisk arbejdsmiljø – ny bekendtgørelse 
Flere har hørt om det – og vi har holdt de første oplæg om det for interesserede arbejdsmiljøgrupper og 
MED-udvalg mv.: Der er kommet en ny bekendtgørelse. Mere præcist er det Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1406 om psykisk arbejdsmiljø. 
 
Reglerne har tidligere kunnet findes flere forskellige steder i diverse vejledninger, bekendtgørelser mv., 
men er nu samlet. Når man nu får at vide, at bekendtgørelsen ikke ændrer ved den nuværende retstilstand, 
kunne man godt forledes til at tænke, at den så måske ikke har nogen særlig værdi. Kravene til 
arbejdsmiljøet er de samme og Arbejdstilsynet ændrer ikke praksis, så hvad så...? 
 
I den nye bekendtgørelse er de centrale regler samlet og definerer, hvad psykisk arbejdsmiljø er. I praksis 
vil det blive en hjælp for mange arbejdsmiljøgrupper, der har stået lidt famlende over, hvad der f.eks. skal 
indgå i APV.  
 
BFA - Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø - har lavet en kort artikel med to psykologer fra Arbejdstilsynet, 
der har været med til at udforme bekendtgørelsen om, hvad det betyder for arbejdspladserne, at der nu er 
kommet ord på reglerne.  
- Nogle har forbundet psykisk arbejdsmiljø med noget, der handlede om kemi mellem mennesker. Men vi 
har fokus på, hvad det er for et arbejde, man har med at gøre med. Vi vil løfte det fra det personlige plan til 
et mere organisatorisk plan, siger den ene af psykologerne.  
 
I bekendtgørelsen får man listet risikofaktorerne: Stor 
arbejdsmængde og tidspres, uklare og modstridende 
krav, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med 
mennesker, krænkende handlinger (herunder 
mobning og seksuel chikane) samt arbejdsrelateret 
vold -både i og udenfor arbejdstid.  
Og her får man beskrevet yderligere, hvad der forstås 
ved disse risikofaktorer og hvad der bør indgå i 
vurderingen. Sidst men ikke mindst er der også 
anbefalinger til rækkefølgen af forebyggende tiltag.  
 
I forbindelse med annonceringen af den nye 
bekendtgørelse, meddelte Arbejdstilsynet, at der vil komme tre vejledninger, der fortæller mere 
uddybende om de tre først omtalte risikofaktorer.  
 
Ser vi bekendtgørelsen i sammenhæng med bl.a. indholdet i trepartsaftalen, bør den nye bekendtgørelse 
og de kommende vejledninger være interessant for en del af kommunens arbejdsmiljøgrupper og MED-
udvalg. 
 
Bekendtgørelsen kan læses på Arbejdstilsynets hjemmeside. 
Artiklen med de to psykologer fra Arbejdstilsynet kan læses i sin helhed på BFA’s hjemmeside. 



 
 

 

Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse – status 
I slutningen af 2019 besluttede Hovedudvalget ved 
arbejdsmiljødrøftelsen, at det kommende års arbejdsmiljøindsats 
skulle bestå i en besøgsrunde på kommunens arbejdspladser. 
Besøgene har trukket ud som følge af Covid-19 og har dermed også 
“skubbet” AM-drøftelsen 2020.  
 
I starten var det holdningen, at der skulle være tale om fysiske møder 
for at få det maksimale ud af det. Midt i april måtte Arbejdsmiljø og MED skrive i et nyhedsbrev, at 
møderne blev udskudt til efteråret 2020 – og de første kalenderaftaler måtte ændres! 
 
Alle ved nu, at efteråret ikke blev meget bedre. Det viste sig også at være umuligt at få fysiske møder og i 
stedet begyndte vi at invitere til virtuelle møder! Ny kalenderøvelse!  
I første omgang var der flere arbejdspladser, der bad om at få møderne udskudt - tydeligt med det lønlige 
håb, at tingenes tilstand snart ville ændre sig og blive så gunstige, at man kunne mødes direkte i stedet for.  
 
Efterhånden blev det klart for alle, at man måtte acceptere “teams” som løsningen. En del af møderne er 
nu gennemført virtuelt - og resten er tidsmæssigt fastlagt. Nok ikke så overraskende ligger de fleste af de 
resterende møder hos de områder i SÆH, der har været mest hængt op under pandemien. De sidste møder 
forventes afviklet i marts måned. 
  
Det overordnede indtryk fra møderne kan summeres som følger: 

• Der er generelt en fin arbejdsdeling mellem MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper 
• I modsætning til første besøgsrunde for nogle år siden er det nu meget få, der ikke er klar over, at 

der er noget, der hedder “den årlige arbejdsmiljødrøftelse”. Behovet har i år mere været at 
informere om, hvad drøftelsen formelt skal indeholde 

• De arbejdspladser, der har et arbejdsmiljø, hvor vold, mobning og chikane indgår, har fået en 
introduktion til materialet på hjemmesiden 

• De nye kemiregler er kendt af nogle – men mange har en udestående opgave med at få ryddet op 
og få de anvendte produkter ind i Dansk Kemidatabase og få lavet risikovurdering 

• Mange steder har man fine introduktionsprogrammer for nyansatte, men der er også en del, der 
har været glade for en snak om det, så det bliver taget op senere 

• Røgfri arbejdstid – det har ikke givet særlige udfordringer 
• Sygefravær - Tidlig indsats er kendt af langt de fleste 
• Og de fleste af dem vi møder er rigtigt flinke og glade for inspirationen, muligheden for at sparre 

med os og glæder sig over at få feedback på deres indsats 
 
I praksis må vi konstatere, at Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse fra efteråret 2019 fik lov til at “fylde” 
hele 2020 og et pænt stykke hen i foråret 2021. 
 
Det forventes, at vi nu kan falde tilbage i den tidligere 
rytme i 2021: Arbejdsmiljødrøftelse I til juni-mødet 
(inkl. Arbejdsskadestatistik mv.) og 
Arbejdsmiljødrøftelse II til september-mødet. Om alt 
går vel… 
 
 



Eva Ag 
Forhandlings fællesskabet 

KL Forhanclincs 
fællesskabet 

Til formand og næstformand i kommunens øverste 15. december 2020 
medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg 

Perioden for anvendelsen af lokalt afsatte AKUT-midler til lokale 
aktiviteter for tillidsrepræsentanter (0.18-perioden) udvides pga. 
Covid-19-situationen 

KL og Forhandlings fællesskabet har fået en række henvendelser fra kommuner vedr. 
problemer med at få forbrugt lokalt afsatte AKUT-midler på grund af Corona. Ud-
gangspunktet er, at de lokalt afsatte AKUT-midler i 0.18-perioden skal anvendes i pe-
rioden, dvs. senest 31. marts 2021. 

På baggrund af problemerne med at kunne afholde lokale aktiviteter for tillidsrepræ-
sentanter siden marts 2020, har KL og Forhandlings fællesskabet aftalt at udvide perio-
den, hvor lokalt afsatte AKUT-midler fra 0.18-perioden kan anvendes. Kommunens 
tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste medindflydelses- og medbe-
stemmelsesudvalg kan i enighed beslutte at overføre uforbrugte lokale AKUT-midler 
fra 0.18-perioden til (en) konkret(e) aktivitet(er), der afholdes i kalenderåret 2021. 

Der vil i marts 2021 blive udsendt regnskabsskema til brug for regnskabsaflæggelsen 
for forbrug af lokalt afsatte AKUT-midler for 0.18-perioden inld, udvidelsen med ka-
lenderåret 2021. 

Såfremt I har spørgsmål til ovennævnte eller lokal AKUT i øvrigt, kan I rette henven-
delse til konsulent Nanna Vinkel, KL, telefon 3370 3725 og e-mail  NAVI@kl.dk,  eller 
til chefkonsulent Eva Agerlin, Forhandlingsfællesskabet, telefon 3347 0615 og e-mail 
ea(&,forhandlingsfaellesskabet.dk.  

Med venlig hilsen 

Nanna Vinkel 
KL 



Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed har afsat en pulje på 190.000 kr. til konkrete indsatser, der 
understøtter Hjørring Kommunes Sundhedspolitik 2019 – 2022.

For at komme i betragtning til tilskud fra puljen er der en række kriterier, som skal opfyldes:

 Indsatsen skal understøtte Hjørring Kommunes Sundhedspolitik: 
https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/sundhed-%c3%a6ldre-og-
handicap/sundhedspolitik/

 Der kan ikke søges midler til drift, f.eks. husleje, arbejdsløn og andre administrative udgifter.
 Midlerne skal anvendes i 2021, og der skal udfyldes et tilbagemeldingsskema ved udgangen af året.

Ansøgningen sendes til fie.holt.christiansen@hjoerring.dk senest fredag d. 12. marts 2021.

Tildeling af tilskud fra puljen beror på en konkret og individuel vurdering af, i hvilken grad indsatsen lever 
op til tildelingskriterierne.

Kontaktoplysninger
Fornavn:
Efternavn:
E-mail adresse:
Telefonnummer:

Beskrivelse af indsatsen
Indsatsens titel
Hvor meget søger I til indsatsen?
Målgruppe
(beskriv kort og præcist de personer, der er 
omfattet af indsatsen)
Formål
(beskriv indsatsens formål. Hvilke 
udfordringer arbejdes der med? Hvordan 
skal indsatsen fremme målgruppens 
sundhed?)

Sunde rammer for borgernes hverdag
Øget mental sundhed og trivsel
Mestring af eget liv

Indsatsen understøtter følgende 
pejlemærke(r) i Sundhedspolitikken (sæt et 
eller flere krydser)

En styrket indsats for lighed i sundhed

Budget
Budget
(beskriv de forventede udgifter til indsatsen)

https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/sundhed-%C3%A6ldre-og-handicap/sundhedspolitik/
https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/sundhed-%C3%A6ldre-og-handicap/sundhedspolitik/
mailto:fie.holt.christiansen@hjoerring.dk


Ansøgning til Hovedudvalget om ændring af MED-struktur

Hovedudvalget skal godkende eventuelle ændringer eller tilpasninger af MED-strukturen. Ændringer kan f.eks. 
ske ved oprettelse eller nedlæggelse af arbejdspladser. 
  
Til at vurdere og eventuelt godkende en ændring skal udvalget bruge en ansøgning med relevante oplysninger.  
Udfyld derfor nedenstående og send det efterfølgende til Hovedudvalgets sekretariat.

Ansøger og kontaktoplysninger:

Årsag til ændret MEDstruktur (klik i en af valgmulighederne)

et udvalg skal nedlægges

to udvalg skal lægges sammen

andet

Beskriv hvorfor ændringen er nødvendig:

Hvilke udvalg skal nedlægges eller oprettes?

Hvilke konsekvenser får ændringen for det fremtidige samarbejde?

Hvordan ser MED-strukturen ud efter ændring? (Beskriv og vedlæg organisationsdiagram før og efter)

Har ændringerne/ønskerne om ændringer været behandlet i eksisterende MED-udvalg?

Ja  - (vedlæg referater fra møder, hvor det har været behandlet)

Nej

Såfremt ændringerne sker for et MED-udvalg, der ligger over arbejdspladsniveau, skal udpegning af 
medarbejderrepræsentanter foretages af organisationerne. 

Ja - ændringerne vedrører niveauer over arbejdspladsniveau.

  
Send den udfyldte formular til:  
Sekretariatet for Hovedudvalget 
Arbejdsmiljø og MED 
grethe.jakobsen@hjoerring.dk  
  
Spørgsmål til ovennævnte kan rettes til samme. 
 



 

 

Trepartsaftalen – nye mål for arbejdsmiljøet 
Den 22. december 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om en samlet arbejdsmiljø-
indsats. Aftalen bygger på et forlig, der blev indgået i 2019 mellem en bred kreds af folketingets partier og 
med udgangspunkt i de anbefalinger som Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen kom med 
i 2018.  

Det politiske forlig tilførte Arbejdstilsynet 460 mio. kr. til øget indsats. Forliget betød også, at regeringen 
skulle samarbejde med arbejdsmarkedets parter om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.  

Det er det, der nu har resulteret i en trepartsaftale, hvor Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet 
enige om den overordnede vision for arbejdsmiljøet: ”Arbejdspladserne arbejder systematisk med arbejds-
miljøet, så det bliver sundt og sikkert for alle at gå på arbejde i Danmark.” Aftalen, der definerer fire natio-
nale mål, handler om indsatsen på arbejdsmiljøområdet de kommende 10 år. De nationale mål er efter en 
særlig prioritering knyttet til relevante brancher. 

Af de fire nationale mål er der særligt to, der bliver relevante for kommunerne:  

o Ergonomisk arbejdsmiljø: færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger 

Ambitionen er, at arbejdspladser organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tids-
svarende tekniske hjælpemidler, og at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Det skal med-
føre, at betydeligt færre bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet. 

o Psykisk arbejdsmiljø: – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger  

Ambitionen er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det 
psykiske arbejdsmiljø for at betydeligt færre dermed oplever ubalance mellem høje krav i arbejdet 
og lav indflydelse i arbejdet samt at betydeligt færre udsættes for krænkende handlinger, vold eller 
trusler om vold på arbejdet. 

For kommunernes vedkommende er det fastlagt, at aftalen vedrører følgende arbejdspladser: 

o Døgninstitutioner og hjemmepleje i forhold til mål om ergonomisk arbejdsmiljø 

o Daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmepleje samt Undervisning (folkeskolen) i forhold til 
mål om psykisk arbejdsmiljø, henholdsvis krænkende handlinger, vold og trusler og ubalance i op-
gaver, indflydelse og udviklingsmuligheder. 

Vi kender endnu ikke de konkrete arbejdsmiljømål på brancheniveau. Disse mål fastlægges i den kom-
mende tid af Arbejdsmiljørådet og BFA (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø). Målene for det psykiske ar-
bejdsmiljø bliver revideret undervejs i aftaleperioden. Det sker i 2024.  

Hele trepartsaftalen inkl. bilag kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. I bilag 3 kan man læse 
om principperne for prioriteringen af de udpegede brancher, mens bilag 4 viser en oversigt over de bran-
cher, der er udpeget indenfor hvert af de 4 nationale mål.  

For at perspektivere det yderligere er det i aftalen beskrevet, hvordan de nationale mål for arbejdsmiljøet 
har sammenhæng til flere af FN's verdensmål. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø bidrager til opfyldelsen af 
mål nr. 3 om sundhed og trivsel samt mål nr. 8 om at sikre anstændige jobs og økonomisk vækst. 
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