Nye Ansigter i Hovedudvalget
Af Karina Vynne, Arbejdsmiljø og MED

Der har været valg til hele MED organisationen. Det har også betydet nye ansigter i Hovedudvalget. Og ord som tillid,
respekt og dialog er centrale begreber for to af de nye
medlemmer af Hovedudvalget. Spørgsmål er hvorfor de har
valgt at lade sig vælge til det øverste niveau i vores MED
organisation, og hvad de særlig ønsker at arbejde for.
Heidi Sofie Lykkegaard:
”Ærligt, så blev jeg prikket ud blandt de tilstedeværende AMR, at
de ønskede mig til opgaven. Jeg også har en interesse for at arbejde med MED, og ikke mindst lysten til det. Så jeg nikkede ja til
at stille op.
For mig giver det en stor værdi, at der er en god dialog omkring,
hvilken udvikling, der er på vores arbejdspladser.
Jeg arbejder til daglig ude på en lille lokal arbejdsplads (Ældrecenter Vikingbanke). Her er nærhedsprincippet i fokus. Den indsigt jeg har derfra, mener jeg rigtig kan komme frem i lyset i
Kommunes Hovedudvalg, hvor vi jo alle på kryds og tværs er kollegaer.”
Hvilke fokusområder ligger dig særlig nært?
”For mig er det vigtigt, at vi alle har det godt og at der ikke er de
store forskelle på, om man arbejder det ene eller andet sted i
Kommunen, når det handler om vores arbejdsmiljø og vilkår.
Jeg vil arbejde for, at der er mulighed for en god og faglig udvikling inden for ens arbejdsområde, samt at der er plads til forskellighed.”
”At vi som ansatte i Hjørring kommune har de fornødne hjælpemidler, der er med til at skabe et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø, som kan fremme en positiv udvikling og arbejdsglæde.”
Hvilke forventninger har du i forhold til arbejdet i HU?
”At der er et godt samarbejde i udvalgt, at vi arbejder ud fra
Kommunens værdier: tillid, dialog og arbejdsglæde, så det kan
spejle sig ud i alle MED kanalerne.
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Arbejdssted:
Som social og sundhedsassistent på ældrecenter Vikingbanke i Hirtshals.
Funktion i MED systemet:
Jeg er valgt som arbejdsmiljø rep. Fra sundhed, ældre- Handicap området.
Alder:
Jeg er 39 år.
Uddannelse:
Jeg er uddannet bygningsmaler, social og sundhedshjælper og
social og sundhedsassistent

Peter Skovbo
”Jeg har valgt at stille op til HU, fordi jeg synes det er vigtigt, at vi (3F) får givet vores mening til kende, i forhold til den kurs der bliver sat i Hjørring Kommune. Specielt i denne tid, hvor besparelser er noget, som vi hører dagligt. De
medlemmer, som jeg er repræsentant for, udfører hovedsageligt serviceopgaver, som er med til at skabe rammerne for personale, borgerne og turisterne i
kommunen.
Tillid og respekt til den ansatte og for det arbejde som de udfører, er vigtig også i fremtidens Hjørring Kommune.
Blå bog:
Jeg udfører alt forefaldende arbejde, hvor min primære opgave er renholdelse
af kommunens strande.
Arbejdssted: Drift sektionen, Park Og Vej
Funktion i MED systemet: OAO repræsentant, 3F
Alder: 32 år
Uddannelse: Tømrer

