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1.        Budget og økonomi september 2021 

Sagsfremstilling 
Hovedudvalget afholdt senest et kort møde vedr. budget den 21. september, 
hvor bemærkninger til budgettet udformedes efterfølgende. 
På dette møde orienteres der om den aktuelle budgetsituation.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
Drøftes 

Beslutning 
Drøftes 
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2.        Arbejdsmiljødrøftelse 2 

Sagsfremstilling 
Hovedudvalget havde punktet ”Arbejdsmiljødrøftelse I” på sit møde den 15. juni. 
Her blev der orienteret om de gennemførte tiltag med besøg hos 
arbejdsmiljøgrupper, seneste 2 års statistik over arbejdsulykker og redegjort for 
Arbejdstilsynets besøg.  
 

Det er vanlig praksis nu at følge op med en "Arbejdsmiljødrøftelse II", hvor en 
kommende indsats skal fastlægges. Hovedudvalget har som bekendt et 
fællesmøde med alle område-MED udvalg den 5. oktober, hvor temaerne er 
fokus på kerneopgaven samt sygefravær. Det kan ikke udelukkes, at der i 
forbindelse med disse temaer vil komme ønsker om initiativer, der kan være 
relevante at have med i den handlingsplan, som arbejdsmiljødrøftelsen skal 
munde ud i.  

Det foreslås derfor, at Hovedudvalget først fastlægger det endelige indhold i 
”Arbejdsmiljødrøftelse II” efter temamødet. 

Det foreslås, at udvalget på dette møde drøfter, om der er andre emner, der 
kunne være relevante. Det har kort været nævnt fra Arbejdsmiljø og MED, at 
man kunne se på de administrative arbejdsopgaver, der ligger hos 
arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg: Kan vi gøre noget for at gøre dette arbejde 
lettere? 

Helt konkret kunne man vedtage, at Arbejdsmiljø og MED indsamler empiri fra et 
mindre antal arbejdspladser fordelt bredt i kommunen for at få viden om, hvilke 
arbejdsopgaver/procedurer arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg finder 
administrativt ”tunge” og/eller tidsmæssigt krævende. Herefter kan der ses på 
muligheden for at gøre arbejdsgange og procedurer mv. lettere enten ved at 
videndele (hvis andre har gode ideer) eller ved at lave konkrete forslag til at lette 
arbejdet. 

Nogle af de emner, som er velkendte, og som arbejdsmiljøgrupper og MED-
udvalg bruger tid og arbejde på: Arbejdsmiljødrøftelse, APV, registrering og 
anmeldelse af arbejdsulykker, fastlægge dagsordener til diverse møder, møder 
og mødeafvikling, forretningsorden, årshjul mv.). Mange af disse opgaver er 
fastlagt i aftaler og bekendtgørelser, men flere sker formentlig også af grunde, 
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der er mere historiske (”sådan har vi altid gjort”) og som dermed kan udfordres i 
en fælles dialog. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles, at Hovedudvalget 

- drøfter emner, der skal indgå i ”Arbejdsmiljødrøftelse II” – herunder forslaget 
om at se på administrative  opgaver, der praktisk og tidsmæssigt belaster 
arbejdsmiljøgrupper og MED 

- afventer, om der er elementer i fællesmødet den 5. oktober, der skal indgå i 
arbejdsmiljødrøftelsen 

Beslutning 
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3.        Tilpasning af MED-organisationen i Teknik og Miljø 

Sagsfremstilling 
Ændringer i MED-organisationen skal godkendes eller til orientering i 
Hovedudvalget. 
 
Ændringen i Teknik og Miljø forvaltningen er opstået i forlængelse af 
organisationsændring i forbindelse med ansættelse af ny direktør.  
Med det forslag som er fremlagt bliver MED-organisationen tidssvarende Teknik 
og Miljø forvaltningens ledelsesstruktur og er samtidig tilpasset MED-opgaverne 
på de respektive niveauer.  
 
Forvaltningens MED-udvalg har siden marts 2020 løbende været inddraget i 
processen.  
 
Bilaget viser den aftalte nye organisering. 
 
Sekretariatets bemærkninger: 
Den nye organisering følger MED-aftalens bestemmelser inden for størrelse.  
Arbejdsmiljøorganiseringen er indtænkt særligt i de 4 arbejdsplads MED-udvalg 
ligesom arbejdsmiljøorganiseringen er styrket med en 
arbejdsmiljøkoordinatorfunktion i Område MED-udvalget.  
Den nye organisering får ikke betydning for udpegning til MED-organisationen, 
da nuværende niveauer svarer til tidligere.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
Til orientering. 



 
 
 
 Hjørring Kommune 
 30. september 2021 

 Side 6. 

 

Beslutning 
 

Bilag 

• MED-struktur Kultur, Teknik og Miljø_godkendt maj 2021 
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4.        Fællesmøde 5. oktober - Kerneopgave - Sygefravær 

Sagsfremstilling 
Det foreløbige program til fællesmødet for Hovedudvalget og OmrådeMED-
udvalgene 5. oktober 2021 lægges frem for Hovedudvalget.  
Under dette punkt orienteres også om landstallene for sygefravær som er vedlagt 
som bilag. 
 
Fællesmøde for Hovedudvalg om OmrådeMED - 5. oktober 2021 
Foreløbigt program: 
 
Fokus på kerneopgaven 
12.30-14.00: Oplæg fra arbejdsgruppen - historik 

Inspiration fra tre arbejdspladser – Hvordan har de 
implementeret fokus på kerneopgaven? 
Inputs fra arbejdsgruppen og spørgsmål til 
OmrådeMED 
Drøftelser i OmrådeMED 
Kort opsamling 

 
14.00-14.30: PAUSE 
 
Fokus på sygefravær – og sygefraværsindsatsen i Ældreområdet 
14.30-16.00: Oplæg fra Lone Iversen – med fokus på de gode erfaringer fra 

sygefraværsindsatsen i Ældreområdet 
Drøftelser i OmrådeMED - Er der elementer af indsatserne i 

sygefraværsindsatsen, som vi med fordel kan 
overføre, eller lade os inspirere af i vores område? 

 
De nærmere detaljer i forhold til dette emne er stadig under udarbejdelse 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
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Det indstilles,  
Drøftes 

Beslutning 
 

Bilag 

• Fraværsoversigt landstal 2020 
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5.        Etablering af whistleblowerfunktion i Hjørring Kommune 

Resumé 
Hjørring Kommune er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning, som skal 
være i funktion d. 17. december 2021. I sagen redegøres for de overordnede 
rammer for ordningen til Hovedudvalgetes drøftelse og kommentering, inden 
sagen fremsendes til politisk behandling. 

Sagsfremstilling 

Pr. 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Loven 
er en implementering af et EU-direktiv, som pålægger alle medlemsstater at 
indføre bestemmelser, som beskytter personer, der indberetter om enhver 
overtrædelse af EU-retten – uanset overtrædelsens alvor. I Danmark er 
beskyttelsen blevet udvidet, idet den også gælder, hvis der indberettes om 
overtrædelser af nationale regler og retsgrundsætninger, under forudsætning af, 
at der i disse situationer er tale om alvorlige overtrædelser.  

Whistleblowerordningen beskytter personer mod enhver form for repressalier, 
under forudsætning af, at indberetning er foretaget i god tro. 

Med loven er Hjørring Kommune forpligtet til at etablere en whistleblowerordning, 
som skal være i funktion d. 17. december 2021. Loven rummer en vis fleksibilitet 
i forhold til, hvordan ordningen konkret tilrettelægges. Nedenfor redegøres for de 
overordnede rammer for ordningen i Hjørring Kommune til Hovedudvalgets 
kommentering, før sagen fremsendes til politisk behandling. 

Hvem kan benytte whistleblowerordningen: 

Det er efter et loven et krav, at alle nuværende ansatte kan foretage 
indberetninger til whistleblowerordningen. Herudover er der mulighed for at 
udvide ordningen til også at omfatte: 

• Selvstændige erhvervsdrivende 

• Aktionærer mv. 

• Frivillige 
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• Praktikanter 

• Personer som er ansat hos leverandører mv. 

• Tidligere ansatte 

• Personer som endnu ikke er ansat, men som i løbet af 
ansættelsesprocessen får kendskab til oplysninger, der kan indberettes 
om 

Det vurderes hensigtsmæssigt at udvide ordningen i Hjørring Kommune til også 
at omfatte tidligere ansatte og personer som endnu ikke er ansat. Det vurderes, 
at denne personkreds kan være i besiddelse af oplysninger, som er væsentlige 
at få kendskab til og at beskyttelsen som whistleblower oftest vil være afgørende 
herfor. I vurderingen af om andre persongrupper skal omfattes af ordningen, vil 
hensynet til de andre nordjyske kommuners tilrettelæggelse af ordningen blive 
inddraget.  

Hvordan indberetter man: 

Loven stiller ikke krav om, hvordan man skal modtage indberetninger. Der stilles 
således ikke krav om, at man skal kunne modtage anonyme indberetninger, eller 
modtage både mundtlige og skriftlige indberetninger. 

Det er hensigten, at der i Hjørring Kommune tilkøbes en platform af en ekstern 
leverandør, og at alle der ønsker at benytte whistleblowerordningen, skal 
foretage skriftlige indberetninger via den pågældende platform. Løsningen skal 
gøre det muligt at foretage anonyme indberetninger samt opretholde 
anonymiteten i forbindelse med kommunikation med whistleblowerenheden.  

Der pågår pt. et fælleskommunalt samarbejde omkring tilslutning til en sådan 
løsning. Denne proces er endnu ikke afsluttet, hvorfor det ikke for nuværende er 
muligt at oplyse mere præcist om leverandøren og den endelige løsning.  

Håndteringen af indberetninger: 

Loven opstiller overordnede rammer for, hvordan indkomne indberetninger skal 
håndteres. Det er bl.a. et krav, at den whistleblowerenhed, der nedsættes, er 
ledelsesmæssig uafhængig og har frie rammer til at undersøge en indberetning, 
herunder også beslutte hvordan en indberetning skal undersøges og hvornår en 
indberetning vurderes at være undersøgt til bunds. Det er op til kommunen selv 
at beslutte, om der skal nedsættes en enhed i egen organisation, eller om 
kompetencen til at undersøge indberetninger skal delegeres til en ekstern part. 
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Det vurderes, at det vil være den mest hensigtsmæssige organisering at 
nedsætte en intern uafhængig enhed, som skal undersøge de modtagne 
indberetninger. Der vil blive udpeget 3-5 personer som skal udgøre enheden. 
Personerne vil blive udpeget, så det sikres, at de fornødne juridiske kompetencer 
er til stede. Der vil minimum være 2 personer fra enheden tilknyttet alle 
undersøgelser, men den konkrete personsammensætning blandt de udpegede 
vil variere. 

Det bemærkes, at de personer som bliver udpeget til at håndtere ordningen, vil 
være underlagt en særlig tavshedspligt, der sikrer at whistleblowerens identitet 
ikke vil blive videregivet til andre uden whistleblowerens samtykke. Herudover 
må indholdet af indberetningen alene videregives i det omfang, at det er 
nødvendigt for at undersøge sagen. Hvis der sker videregivelse, vil de personer, 
som modtager oplysningerne blive pålagt samme tavshedspligt.  

Der er en opmærksomhed på, at den interne whistleblowerenhed kan være 
afskåret fra at undersøge et forhold. Enten pga. inhabilitet eller pga. forholdets 
kompleksitet. I en sådan situation vil undersøgelsen blive overladt til en ekstern 
part. Der er ikke på forhånd indgået aftale med en konkret ekstern part, men det 
kunne eksempelvis være KL, et revisionsfirma eller et advokatfirma afhængig af 
den konkrete sag.  

Øvrige opmærksomhedspunkter: 

Udover den whistleblowerfunktion, der etableres i Hjørring Kommune, oprettes 
også en national whistleblowerkanal hos Datatilsynet. De nærmere detaljer 
omkring denne ordning er pt. uklare, men det vil være valgfrit for en 
whistleblower om man ønsker at benytte ordningen hos Datatilsynet eller 
Hjørring Kommune. 

Der gælder som omtalt en særlig tavshedspligt om de indberetninger, der 
modtages. Derfor kan der bl.a. ikke meddeles aktindsigt i sådanne 
indberetninger. For at sikre en vis åbenhed om ordningen, vil 
whistleblowerenheden én gang årligt være forpligtet til at offentliggøre en rapport, 
hvor det i overordnede beskrivelser fremgår, hvor mange indberetninger der er 
modtaget, hvad de har omhandlet mv.  

Proces og kommunikation om ordningen: 

Der fremsendes sag om etablering af whistleblowerordningen, som behandles af 
byrådet d. 25. november 2021. Byrådet skal i den forbindelse bl.a. tage stilling 
hvilken personkreds, der kan foretage indberetninger, træffe beslutning om 
indberetningsmetoden og organiseringen af whistleblowerenheden. Til byrådets 
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behandling vil der blive udarbejdet en whistleblowerpolitik og retningslinjer for 
ordningen, der mere detaljeret beskriver ordningen.  

Information om ordningen, herunder vejledning om, hvordan man kan foretage 
indberetninger, vil fremgå af Hjørring Kommunes hjemmeside. Herudover vil alle 
nuværende ansatte ved Hjørring Kommune få fremsendt information om 
ordningen til sin E-boks.  

Lovgrundlag 
Lov om beskyttelse af whistleblowere (Lov nr. 1436 af 29. juni 2021) 

Økonomi 
Det forventes, at KL sikrer DUT-kompensation svarende til omkosterningerne 
forbundet med ordningen.  

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles, at Hovedudvalget drøfter og evt. udarbejder bemærkninger, der 
inddrages i den politiske behandling. 

Beslutning 
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6.        Mødekalender 2022 - Forslag 

Sagsfremstilling 
Forslag til mødekalender 2022: 
 
Ordinære møder torsdage 12.30-15.30:  
 
17. februar 
28. april 
23. juni 
29. september 
8. december 
 
 
Økonomi, korte møder 14.00-15.00 afvikles over Teams:  
 
Tirsdag 23. august 
Tirsdag 13. september 
 
Fællesmøde med område-MED tordag den 27. oktober. 
 
Evt. deltagelse på budgetseminar 11/3, 8/9 og 9/9. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
Drøftes med henblik på endelig fastlæggelse af mødekalender 2022. 

Beslutning 
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7.        Eventuelt og punkter til kommende møde 

Sagsfremstilling 
 
 
Revideret årsplan: 
 
05. oktober - Fællesmøde Sygefravær / Kerneopgave 
30. november 

• Evaluering og opsamling fra fællesmødet 
• Budget og økonomi 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Beslutning 



Nye MED-struktur for Teknik- og Miljø.  
Godkendt på område-MED for Teknik- og Miljøområdet d. 21. maj 2021. 

 

Efter organisationsændring hos Kultur, Teknik og Miljø har der det seneste været drøftelser om tilpasning 
MED-strukturen indenfor forvaltningsområdet. 

Nærværende notat er forslag til ny MED-struktur, der kan træde i kraft i forbindelse med ny 
udpegningsrunde i 2021. 

 
Udgangspunktet for drøftelserne har været, at den hidtidige struktur med klynge-MED er blevet oplevet 
som uensartet og ikke har fungeret i praksis. Ønsket er derfor at få etableret en enklere MED-struktur, der i 
højere grad er målrettet den konkrete dialog om samarbejde og organisering indenfor Rådhuset, Gården og 
kantine/teknisk service.  
 
Det foreslås, at der godkendes en Med-struktur med to niveauer: 
 

Område-MED TM

MED
TM-rådhus

MED
Kantine/

serviceteam

MED
Park & Vej

MED
Bibliotek

 

Område-MED 
Fælles for hele Teknik- og Miljøområdet. 

Udpegning på medarbejdersiden sker via de faglige organisationer. 

Hovedopgaver: 

- Fælles politikker og retningslinjer 
- Budgetdrøftelser 
- Organisering på forvaltningsniveau 



Sammensætning: 

- Direktør 
- 2 chefer 
- Arb.miljøkoordinator 
- 7 AMR/TR 

Mødefrekvens: Fastsættes i forretningsorden. 

 

MED TM-rådhus 
 
MED-udvalget for TM-Rådhus omfatter de dele af Kultur-, Teknik- og Miljø, der har (kontor)arbejdsplads på 
Rådhuset. Medlemmer af udvalget vælges af og blandt de ansatte – med hensyntagen til TR’eres fortrinsret 
jf. MED-aftalen. 

Hovedopgaver: 

- Arbejdsmiljø på Rådhuset (kontordelen) 
- Tværgående politikker, eksempelvis hjemmearbejde, flexaftale og lign., der ikke omfatter kantine, 

serviceteam eller Park & Vej 

Sammensætning: 

- 1 chef 
- 2 teamledere 
- 4 medarb-repr. (fordelt mellem AMR og TR, mindst 1 AMR) 

Mødefrekvens: Fastsættes i forretningsorden 

 

MED kantine og serviceteam 

MED-udvalget for kantine og serviceteam omfatter de medarbejdere indenfor Kultur-, Teknik- og Miljø, der 
har arbejdsplads i kantinen og serviceteamet. Medlemmer af udvalget vælges af og blandt de ansatte – 
med hensyntagen til TR’eres fortrinsret jf. MED-aftalen. 

Hovedopgaver: 

- Arbejdsmiljø på Rådhuset (huset) 
- Tværgående politikker, eksempelvis rengøring, arbejdstid og lign. 

Sammensætning: 

- 1 chef 
- 2 teamledere 
- 1 AMR-kantine 
- 1 AMR serviceteam 
- 1 medarb.rep kantine 
- 1 medarb.rep serviceteam 

Mødefrekvens: Fastsættes i forretningsorden 



 

MED-udvalg materielgården 

MED-udvalget for Materielgården omfatter de dele af Kultur-, Teknik- og Miljø, der har arbejdsplads på 
materielgården. Medlemmer af udvalget vælges af og blandt de ansatte – med hensyntagen til TR’eres 
fortrinsret jf. MED-aftalen. 

Hovedopgaver: 

- Arbejdsmiljø gården 
- Tværgående politikker, eksempelvis biler med hjem, teamfordeling og lign. 

Sammensætning: 

- 1 chef 
- 2 teamledere 
- 5 medarb-repr. (fordelt mellem AMR og TR, mindst 1 AMR) 

Mødefrekvens: Fastsættes i forretningsorden 

 
MED-udvalg Bibliotek 

MED-udvalget for biblioteket fortsætter uændret både i fht. sammensætning og opgaver. 
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