
 
 
 
 Hjørring Kommune 
 9. juni 2021 

 Side 1. 

 

Referat 
Hovedudvalget 

Arbejdsmiljø og MED 

 
Mødedato: 9. juni 2021 
Mødet påbegyndt: kl. 14:30 
Mødet afsluttet: kl. 
Mødested: Lokale 469 - Møde med Økonomiudvalget 
Fraværende: 
 
 
Bemærkninger 
  
 
 
Følgende sager behandles: 
 
Pkt. Tekst Side 
1 Økonomiaftale 2022 2 
2 Forslag til fortsat øget fokus på hygiejne og rengøring efter Covid? 3 
3 Evaluering af samspillet i denne byrådsperiode 4 
4 Eventuelt 5  
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1.        Økonomiaftale 2022 

Sagsfremstilling 
Det forventes, at der inden mødet er indgået aftale mellem Regeringen og KL om 
rammerne for næste års økonomi. På mødet vil hovedelementerne i aftalen blive 
gennemgået. De konkrete konsekvenser for Hjørring Kommune kan først 
beregnes efter den endelige tilskudsudmelding og kan derfor først præsenteres 
medio august.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning 
Administrationen orienterede kort om den netop indgåede økonomiaftale.  
Samlet set er vurderingen, at aftalen giver noget mindre finansiering end forudsat 
i overslagsårene i B2021-2025, men den endelige vurdering foreligger først 
medio august.  
 

Bilag 

• Plancher fra Økonomiaftalen 
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2.        Forslag til fortsat øget fokus på hygiejne og rengøring efter Covid? 

Sagsfremstilling 
Direktionen fremlagde på økonomiudvalgsmødet 19. maj (under pkt. 1) et forslag 
om dette. Økonomiudvalget tilsluttede sig ønsket om at viderebearbejde forslaget 
med henblik på, at det kan indgå i budgetdrøftelserne. Samme oplæg er 
efterfølgende gennemgået for Hovedudvalget mht. at de kan komme med deres 
umiddelbare bemærkninger til emnet på fællesmødet.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
Drøftes med henblik på at give input til den videre bearbejdning og behandling.  

Beslutning 
Udvalgene drøftede forskellige input og var positivt indstillede overfor forslaget.  
 

Bilag 

• Øget hygiejne-rengørings indsats 
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3.        Evaluering af samspillet i denne byrådsperiode 

Sagsfremstilling 
 
Drøftelse af samspillet mellem medarbejderside og det politiske niveau i denne 
byrådsperiode med henblik på overlevering af erfaringer til det kommende Byråd.  
 
Medarbejdersiden i Hovedudvalget har forud for mødet drøftet emnet. 
Hovedbudskabet fra medarbejderside er at man gerne ser at den nuværende 
samarbejdsform fortsætter, således at der i den kommende byrådsperiode blandt 
andet også arbejdes med:  
 

• Inddragelse af Område-MED i fagudvalgenes budgetarbejde 
• Inddragelse af Hovedudvalget når Byrådet har budgetarbejde 
• Årlige dialogmøder mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
at emnet drøftes 

Beslutning 
Udvalgene drøftede samspillet og var positive overfor den nuværende 
samarbejdsform med den gode dialog på tværs også om de vanskelige opgaver.  
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4.        Eventuelt 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Beslutning 
Intet at bemærke 
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Økonomiaftale 2022 – Hovedpunkter
• Demografisk kompensation: +1,4 mia. Kr. = 15 mio. kr. til Hjørring
• Som forventet. Vi har forudsat en årlig tilførsel på 15 mio i B2021-24.

• Udgiftspres på socialområdet på 0,6 mia. kr.  forudsættes løst via 
kommunal omprioritering og effektivisering.
• HJK har indarbejdet den forventede opdrift på socialområdet i B2021-24 og 

finansieret det ved effektivisering og omstillinger på andre områder.



ØA2022 – Hovedpunkter II

• Anlægsfinansiering reduceres med 1,5 mia. kr.
• HJK taber derfor 17 mio. kr. årligt
• Lånepuljerne fremgår ikke af aftalen ???

• Midtvejs- og efterregulering i 2021 for HJK
• Nyt skøn for overførsler og P/L –> mindreudgifter
• Covid-merudgifter
• HJK skal samlet aflevere ca. 40 mio. kr. – og vi har reserveret 30 mio. kr. fra 

R2020



ØA2022 – det samlede billede

• Vi kender endnu ikke det samlede økonomiske billede
• Vi får udmeldt de faktiske tilskuds- og udligningstal senest 1. Juli og 

skal så have dem omsat i vores system.
• Vi har således først overblikket til det første ØKU-møde i august
• Men der tegner sig et billede af en spareaftale
• som skal tage luften ud af den kommunale anlægsaktivitet 
• som er lidt ringere end det vi har forudsat i flerårsbudgettet B2021-24

• Og så er der en masse tekst i aftalen, som også skal omsættes til 
Hjørring-virkelighed.



Fortsat øget fokus på Hygiejne efter Covid?

• Håndteringen af covid har sat fornyet fokus på hygiejne og rengøring. 
Organisationen har oplevet en række positive effekter for både 
borgere og medarbejdere i covid-perioden. Effekter der sandsynligvis 
har en klar sammenhæng med det skærpede fokus på hygiejne og 
rengøring.

• Eksempler på positive effekter
• Mindre sygefravær blandt medarbejderne (og dermed har der været mere 

personale til rådighed)
• Lavere sygefravær blandt børn og unge (og dermed færre ”barns 1. sygedage 

både på kommunale og private arbejdspladser)
• Færre sygdomme blandt borgere på SÆH-området (og dermed bedre 

livskvalitet og mindre ”ikke-covid”-relateret pres på sundhedssektoren.



Fortsat øget fokus på Hygiejne efter Covid?

• Da vi ikke har haft en normal periode er det svært at komme med 
konkrete bud på omfang og mulighed for kapitalisering af de 
forskellige positive effekter, men der er givetvis noget at komme efter 
i form af
• Øget trivsel og bedre livskvalitet for borgerne

• Mindre sygefravær blandt medarbejderne (kan delvist kapitaliseres)

• Færre indlæggelser og bedre alderdom på sigt (og dermed et bidrag til at 
”knække” den aldersbetingede udgiftsvækst

• Færre ”barns sygedage” til gavn for både kommunale og private 
arbejdspladser.



Fortsat øget fokus på Hygiejne efter Covid?

• Pt. bruger vi i omegnen af i omegnen af 10 mio. kr. mere på årsbasis 
på rengøring og hygiejne (inkl. indkøb af sprit, handsker, 
rengøringsmidler osv.).

• Urealistisk (og også unødvendigt), at fastholde et så højt niveau, men 
det er vurderingen, at vi nok i hvert fald skal investere det halve på 
årsbasis for at få mærkbare effekter.

• Hvis der er et politisk ønske om at kigge nærmere ind i det, så vil 
direktionen foreslå, at vi afsætter fx 12 mio. kr. til en forøget indsats i 
2022-2023, hvor vi påbegynder effektvurderingen allerede i første 
halvår 2023, således at der kan tages stilling til en evt. varig model i 
forbindelse med budget 2024.
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