Nyvalgt til Hovedudvalget
Af Grethe Jakobsen, Arbejdsmiljø og MED

MED-organisationen har afholdt valg og der er i efteråret foretaget udpegning af medlemmer til de forskellige udvalg.
Hovedudvalget byder velkommen til 3 nye medlemmer.
Alle tre melder KLAR til opgaven. De kommer her med deres bud på,
hvad der betyder noget for dem i dette arbejde og hvorfor de har ladet
sig vælge.
En af de tre er udpeget af en faglig organisation, mens de to øvrige er
valgt blandt arbejdsmiljørepræsentanter.
Dorte Wolbye, der er uddannet cand. oecon og arbejder i Borgmesterkontoret, er udpeget til Hovedudvalget af AC:
- HU er det øverste MED-udvalg, og derfor et helt naturligt sted at søge
indflydelse, siger Dorte. - Det er vigtigt for mig at være med til at påvirke og bidrage til de bedst mulige arbejdsvilkår for ansatte i Hjørring
Kommune, hvor der er et smidigt og godt samarbejde mellem de forskellige faggrupper.
Jeg forventer at få et godt indblik i de personalepolitiske udfordringer og
mulige løsninger, vi står overfor i en kommune og som kommunalt ansatte.
Ebba Fuglsang arbejder som socialpædagog på bostedet Aage Holms
Vej og har som arbejdsmiljørepræsentant valgt at stille op til Hovedudvalget. Hun gerne vil være med til at præge kommunens drift og arbejdsvilkårene for de ansatte.
- Jeg synes også forskellighed er vigtig at få bragt i spil, så vi får tilfredse medarbejdere, som på hver deres måde får skabt en positiv arbejdsdag. Jeg har også fokus på nye kolleger, oplæring af disse samt synlighed i forhold til hvad vi kan på arbejdspladsen. Og så har jeg en meget
klar mening om, at ejerskab for udvikling bedst skabes ved at udfordre,
der hvor det giver mening, og sikre inddragelse i processerne.
Merete Laurbjerg er lærer og speciallærer på CKU Vendsyssel og valgte at stille op af en grund, som er hørt før: Der var ikke andre, der lige
var interesseret på det tidspunkt, der var valg!

Følg MED – februar 2020
- Men når det er sagt, så er jeg helt klar til at påtage mig opgaven, siger hun og fortsætter:
- Jeg synes at, det at sætte tingene ind i et større perspektiv og få forståelse og viden
i en større sammenhæng, kan være med til at vi kan skabe ro og tryghed på arbejdspladsen. Vi kan så meget mere, når vi er sammen og måske er vi ikke så forskellige
når alt kommer til alt.”

Vil du se, hvem der ellers repræsenterer medarbejderne i Hovedudvalget finder du en oversigt her: https://hjoerring.meddb.dk/
Du finder mødekalenderen for Hovedudvalget
via dette link: https://hjoerring.dk/omkommunen/hjoerring-kommune-somarbejdsplads/med-ogsamarbejde/hovedudvalget/

