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Referat 
Hovedudvalget 

Arbejdsmiljø og MED 

 
Mødedato: 21. september 2021 
Mødet påbegyndt: kl. 12:30 
Mødet afsluttet: kl. 
Mødested: Lokale 469 - Rådhuset - Afsat til økonomi 
Fraværende: 
 

 
Bemærkninger 

  
 
 
Følgende sager behandles: 
 

Pkt. Tekst Side 

1 Budget og økonomi 2 

2 Evt. og punkter til kommende møde 3 
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81.38.04-P00-1-20 

1.        Budget og økonomi 

Sagsfremstilling 

Opsamling fra Budgetseminaret den 9. september.  

 

Materialet fra budgetseminaret er lagt ind på First Agenda under Hovedudvalgets 

møde d. 9. september.  

 

Medarbejdersiden har afsat tid til udformning af bemærkning til budgettet efter 

mødet. 

 

Det indstilles,  

Drøftes. 

Beslutning 

Tommy Christiansen gav en status på budgetprocessen. 

Der er Byrådsmøde med 1. behandling onsdag den 22. september, hvor man 

forventer at være meget tæt på en endelig aftale.  

 

Det aftaltes at medarbejdersidens bemærkninger til sagen udformes umiddelbart 

efter mødet og sendes til Tommy Christiansen så snart det er klar. 

 

Bilag 

• Udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget vedr 2022-2024 
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81.38.04-P00-1-20 

2.        Evt. og punkter til kommende møde 

Sagsfremstilling 

Eventuelt: 

 

 

Revideret årsplan: 

 

30. september 

• Budget og Økonomi 

• Arbejdsmiljødrøftelse 2 

• Organisationsændringer Teknik og Miljø 

• Fællesmøde 5. oktober - program 

• Forslag til mødekalender 2022 

 

05. oktober - Fællesmøde Sygefravær / Kerneopgave 

 

30. november 

• Evaluering og opsamling fra fællesmødet 

• Budget og økonomi 

 

Beslutning 

Influenzavaccinationer, orientering om Direktionens drøftelse vedr. anbefaling af 

influenzavaccinationer til alle medarbejdere. 

 

 

Indtil videre har direktionen valgt et nej-tak til en generel anbefaling til alle 

medarbejdere.  

Hjørring Kommune følger dog Sundhedsstyrelsens anbefalinger om influenza-

vaccination til medarbejdere i Sundhed og Pleje.  

Såfremt Sundhedsstyrelsen ændrer signaler vil direktionen revurdere 

beslutningen.  

 

Udvalget drøftede fordelen ved at denne beslutning formidles ud til alle 

medarbejdere, da der er mange der spørger til dette.  

Arbejdsmiljø og MED laver et udkast som direktionen får til gennemsyn før 

udsendelse. 



 

 

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget vedr. budget 2021-2024 

 

Godt at være medinddraget i budgetproces, både på udvalgs-og byrådsniveau. Det har set fra 

medarbejdersiden en stor værdi for samarbejdet. 

Glade for at blive inviteret og, for det giver rigtig god mening og mulighed for at imødegå 

diskussioner ud i organisation. Vi oplever vi har en kultur, vi kan tillade os at være stolte af. Og 

måske medvirkende til vi oplever et godt samarbejde jer politikere og øverste ledelse imellem.  

Hjørring har økonomiske udfordringer, men vi ser rekruttering-udforinger fylder aktuelt og bliver 

ikke mindre i årene fremover. Hovedudvalget kan godt være bekymret for om vi kan bibeholde 

vores nuværende serviceniveau fremover.  

Det er til stadighed vigtig at når der skal beskrives processer, at de er grundig belyst, og 

indeholdende konsekvensbeskrivelser for medarbejderne.  

 

Hjørring d 21.09.21 

Medarbejdersiden i Hovedudvalget 
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