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Ansigtsløftning til HTKalle

Ny krisepsykolog pr. 1. januar

Forsidebilledet:
Hvordan ser medarbejderne på Høje-Taastrup Kommune? På to branding-møder i
henholdsvis byrådssalen og i medborgerhuset i Taastrup(på billedet) diskuterede lidt
over 100 medarbejdere, hvad de synes er
kvaliteterne i området. Debatten var livlig
og gav vigtige input til kommunens branding-projekt (foto: Christian Egesholm).
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KommunaldirektørENS hjørne

Vi skal sikre den bedst
mulige service til borgerne
Så er vi allerede godt i gang
med det nye år! Jeg synes,
det tegner til at blive et spændende og udfordrende år. Vi
har fået et nyt Byråd, som vil
sætte nye pejlemærker for
kommunens udvikling og dermed for vores daglige arbejde.
Nyt Byråd
21 politikere i kommunens nyvalgte Byråd er også gået i gang
med året – og har taget hul på en
fireårig valgperiode. De har fordelt
sig i fagudvalg og trækker nu i arbejdstøjet i forhold til at udvikle og
styre Høje-Taastrup Kommune.
I samarbejde med det afgående
Byråd har direktionen udarbejdet
den såkaldte ”Byrådshøjskole”.
Her mødes det nye Byråd til i alt
seks ”moduler”, hvor der bl.a.
drøftes kommunalpolitisk lederskab, borgerinddragelse, styring
og økonomi. Læs mere om det nye
Byråd inde i bladet.
Byrådet står over for en række
store udfordringer. Høje-Taastrup

Kommune er, på lige fod med andre
kommuner, økonomisk presset. Der
skal skabes balance i kommunens
indtægter og udgifter, samtidig
med at kvaliteten i de mange serviceydelser bevares. Som medarbejdere og ledere er det en udfordring, vi kender til i hverdagen. Jeg
er sikker på, at vi som ansatte vil
få et godt samarbejde med det nye
Byråd. Vi arbejder med de samme
mål; nemlig at sikre den bedst mulige service til kommunens borgere.
Det gode borgerforløb
I direktionens strategibrev for
2010 sætter vi fokus på det gode
borgerforløb, som bl.a. indebærer
at vi i endnu højere grad indretter
vores arbejdsgange efter borgernes
behov. Vi skal ikke kun se på den
enkelte opgave, men også vurdere
om der er brug for, at vi arbejder
tættere sammen med andre enheder i kommunen.
Borgerne betragter i udstrakt grad
kommunen som en serviceleverandør, og vi bliver derfor vurderet
på både vores ydelser og vores
adfærd. Det betyder, at vi i mødet
med borgeren skal vide, hvad kvaliteten i serviceydelsen er. Og ikke

Nye kolleger i fysioterapien
Træningscentret Espens Vænge er blevet godkendt
som praktiksted for fire fysioterapeutstuderende.
Ordningen kan både lette rekrutteringen og øge centrets kompetencer.
Borgerne får fire ekstra sæt hænder til de ømme
muskler og led, og HTK får fire nye kolleger, når træningscentret Espens Vænge fremover bliver praktiksted for fysioterapeutstuderende.
Det er meningen, at 30 studerende skal igennem
praktikforløbet hvert år, svarende til fire ad gangen.

mindst hvordan vi kommunikerer
med borgerne og udviser indlevelse
og imødekommenhed, så borgeren oplever, at vi hjælper ham
eller hende godt på vej, tænker
helhedsorienteret og tager hånd
om hans/hendes situation. For mig
er det gode borgerforløb også, at
den enkelte borger løbende holdes
informeret og får klar besked.
I løbet af den kommende tid vil I
alle modtage en pjece ”Ansat i HTK
- Nogle love, du skal kende”. Pjecen giver et overblik over de love,
vi skal kende som kommunalt ansatte – love der sikrer borgerne og
virksomhederne god behandling.
Jeg vil opfordre jer til at læse den
og sikre, at alle på arbejdspladsen
kender de regler og rammer, som
vi skal efterleve.
Hver enkelt medarbejder i Høje-Taastrup Kommune er et uundværligt
led i kæden for at yde den bedst
mulige borgerservice.
Fortsat god arbejdslyst!
Hugo Pedersen

Blitz

Vejledningen af de studerende kræver en erfaren
terapeut på fuld tid, som bliver finansieret af godtgørelse fra uddannelsesinstitutionen.
Ledere og medarbejdere forventer, at de nye praktikanter vil medvirke til at holde centret opdateret
på faglig viden og færdigheder. Godkendelsen som
praktiksted kan også øge kendskabet til Espens
Vænge blandt de studerende, så det bliver nemmere
at rekruttere dygtige medarbejdere i fremtiden. (ful)

3

Det gode borgerforløb:

Bedre samarbejde om
borgerens situation
Det skal være lettere at være
borger med brug for hjælp
i Høje-Taastrup Kommune.
I dag kan det faktisk være
svært, fordi borgeren mister
overblikket, når et forløb
strækker sig over længere tid,
og når der i flere tilfælde er
kontakt med mange forskellige
medarbejdere.
Det afgåede Byråd satte fokus på
vores borgerservice med vedtagelsen af ”Mål for borgerkontakt” om
tidsfrister for svar m.m. I efteråret
deltog 25 ledere og medarbejdere
fra Rådhuset og Jobcentret i en
proces med at formulere vision og
handleplan for næste fase, kaldet
”Det gode borgerforløb”, som også
har Byrådets bevågenhed.
Uoverskueligt for borgeren
”… Jeg har meget stort fokus på, at
mødet mellem borger og system
er fornuftigt, og her mener jeg,
at vi på nogle områder har nogle
udfordringer. Det har vi fx for de
svage borgere, som har berøring
med mange centre og dermed
har mange sagsbehandlere. Det
er uoverskueligt for borgeren det skal vi have gjort noget ved”,
udtalte borgmester Michael Ziegler
i HøjTryK i december, og han fremhævede indsatsområdet igen i sin
nytårstale til rådhusets medarbejdere.
En af efterårets aktiviteter i gruppen af ledere og medarbejdere var
en workshop om det gode borgerforløb, og her oplevede gruppen,
hvor uoverskueligt det kan være,
når en borger får flere sagsbehandlere.
Med udgangspunkt i fire såkaldte
”personas” – altså fiktive borgere,
opfundet til lejligheden - kortlagde
deltagerne, hvilke fagområder og
medarbejdere i kommunen den
fiktive borger og hans eller hendes
4

Mikala Kreiser er direktør for social- og arbejdsmarkedsområdet og direktionens
tovholder på ”Det gode borgerforløb”.

familie kommer i kontakt med. Det
er mange!
Eksempel:
•	En arbejdsløs mand: Han får
brug for Jobcentret, måske jobafklaring eller et tilbud hos en
privat aktør og måske Ydelsesservice. Hvor mange medarbejdere møder han der? Hvordan
kommer han fra den ene til den
anden? Hvem følger op?
•	Hans kone, som ikke taler
dansk, men gerne vil have
arbejde for at hjælpe med
familiens økonomi: Hun får brug
for Jobcentret, måske Jobafklaring, sandsynligvis Sprogcentret, måske en mentor på en

arbejdsplads, hvis hun kommer
i løntilskudsjob eller praktik…
•	Parrets børn, som har problemer
i skolen: Det involverer klasselæreren/andre lærere, skolelederen, skolepsykologen, måske
Institutions- og Skolecentret,
måske Børne- og Ungerådgivningscentret, måske flere teams
herunder…
•	Parrets økonomi er så trængt,
at de søger om boligydelse. Her
skal de også have fat i Borgerservice
Hvordan hjælper vi borgeren
og den enkelte familie med at
overskue kontakten med alle disse
kommunale medarbejdere? Og

med at overskue det ofte længerevarende forløb, som sagerne kan
få? Og hvordan kan vi forenkle
kontakten og det samlede forløb
for borgerne ved at koordinere
bedre og måske ændre arbejdsgange internt i kommunen? Det er
udfordringerne for projektet ”Det
gode borgerforløb”!
Vi skal give os selv et eftersyn
”Vi skal bruge projektet til at give
os selv et eftersyn. Vi skal se på,
om vi i højere grad kan indrette
vores arbejdsgange efter borgernes behov. Det kræver, at vi ikke
lader os hæmme af vores organisering, men i stedet fokuserer på,
hvordan vi arbejder endnu tættere
sammen med de andre enheder
i kommunen”, siger direktør for
social- og arbejdsmarkedsområdet
Mikala Kreiser, som er direktionens
tovholder på ”Det gode borgerforløb”.
Direktionen har godkendt en handleplan, der har fire overskrifter:
•	Kompetencer og faglighed: Der
indføres obligatoriske kurser i
forvaltningsret, journalisering
m.v., og der udgives en pjece
om samme emne til alle ansatte. Chefforum øger fokus på
faglig efteruddannelse, og alle
centre arbejder på at afklare
snitflader og etablere retnings-

linjer for, hvordan de håndteres.
Retningslinjerne lægges på
HTKalle.
•	Kultur: Vores servicekultur vil
være fokusområde i samtalerunde mellem direktion og centerchefer. Målinger af telefonservicen og fokus på forbedringer
fortsætter.
•	IT: Bedre IT-redskaber til styrket videndeling i komplicerede
sagsforløb søges udviklet.
•	Kommunikation: Skriftlig kommunikation til borgere vurderes
gennem stikprøve-undersøgelse
af breve til borgere, der tilbydes
kurser i skriftlig kommunikation
(”Breve, der kan forstås”), og
der fortælles om projekt ”Det
gode borgerforløb” til både
medarbejdere og borgere.

”Jeg ser frem til, at alle kommunens arbejdspladser forholder sig
aktivt til projektet om det gode
borgerforløb, og som det fremgår,
er der mange initiativer og tilbud
om kurser m.m., der understøtter
arbejdet, så vi alle bliver gode ambassadører for hele Høje-Taastrup
Kommune i vores daglige arbejde”,
siger Mikala Kreiser.
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen
Kommunikationskonsulent

Vision for ”Det gode borgerforløb”:
”Som borger oplever jeg, at medarbejderne er imødekommende og
tager hånd om mine relationer til kommunen”.
Visionen forudsætter, at medarbejderne:
• er fagligt dygtige,
•	indbyrdes koordinerer, når der er behov for det,
•	løbende holder borgeren informeret,
• og giver borgeren klar besked.

Nogle love, du skal kende
”Nogle love, du skal kende” er en
helt ny pjece, som er på vej ud til
alle ansatte. Den er også en del af
projekt ”Det gode borgerforløb”,
idet den handler om de love, alle
offentligt ansatte er forpligtet til
at følge for at sikre borgerne det
bedst mulige forløb, når de er i
kontakt med kommunens institutioner, skoler, plejehjem, rådhus
osv.
Som kommunalt ansatte kommer
vi ofte meget tæt på kommunens
borgere og deres personlige situation - for eksempel deres økonomi,
helbred og sociale situation. Det
stiller store krav til vores måde at
håndtere følsomme og private oplysninger på – uanset om vi arbej-

der på en skole, en daginstitution,
et plejecenter, i administrationen
eller på andre arbejdspladser i
kommunen.
Borgere og virksomheder skal
kunne have tillid til, at oplysninger
om dem behandles ordentligt. De
skal også kunne have tillid til, at
de afgørelser, vi træffer i vores
arbejde som kommunalt ansatte,
er saglige og velbegrundede.
Derfor har Folketinget vedtaget
en række love, som beskriver,
hvordan vi som offentligt ansatte
håndterer oplysninger om borgere
og virksomheder, hvordan vi træffer afgørelser, hvordan vi sikrer
aktindsigt og mange andre ting.

Lovene præsenteres kort i den nye
pjece – så har du et overblik. Men
benyt dig også af kommunens kurser og husk altid ved tvivlstilfælde
at involvere din leder. Kommunens
Juridiske Afdeling i Byrådscentret
kan også kontaktes.
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Det nye Byråd 2010-2013
Den 1. januar 2010 kunne ni nye og 12 mere erfarne byrødder trække i arbejdstøjet. Ved kommunalvalget den 17. november blev de nemlig valgt som medlemmer til det nye Byråd i HøjeTaastrup Kommune for den kommende fireårs periode. Og alle har allerede fået prøvet deres nye
pladser i byrådssalen af. Det nye Byråd konstituerede sig nemlig ved byrådsmødet den 8. december, hvor borgmester Michael Ziegler også blev genvalgt.
Det er Byrådet, der sætter mål og
retning for det politiske arbejde og
for den service, kommunen yder
over for vores borgere. Der er derfor en tæt sammenhæng mellem
arbejdet i Byrådet og vores arbejde som ansatte i Høje-Taastrup
Kommune. Vi arbejder jo alle - fra
børnehavepædagoger over hjemmehjælpere og gartnere til faglige
medarbejdere i administrationen –
med at opretholde og udbygge den
kommunale service over for vores
borgere.
Byrådets arbejde
Byrådet mødes hver måned og
træffer beslutninger om mange
forskellige sager. Der er små og
store sager. De daglige og praktiske tager administrationen på
rådhuset sig af, mens Byrådet
tager sig af de større eller mere
principielle sager. Der er et fagudvalg for hvert større område,
kommunen har ansvar for. En sag
tages først op i et af fagudvalgene,
der i nogle tilfælde træffer beslutning, og ellers går sagen videre
til Økonomiudvalget og afsluttes i
Byrådet.

Det er de faglige medarbejdere i
administrationen, der udarbejder
de skriftlige oplæg til de sager, de
træffes beslutninger om i Byrådet.
Og det er i stort omfang kommunens ansatte, der har til opgave at
føre beslutningerne ud i livet.

langvarige, og de langsigtede økonomiske vanskeligheder blev ikke
løst. Derfor skal det nye Byråd
sørge for at skabe balance i driften
og samtidig sikre et råderum, hvor
kvaliteten i servicetilbuddene kan
bevares og udbygges.

Ny skolestruktur
Den politiske dagsorden i Byrådet
har altså afgørende betydning
for vores arbejde som ansatte i
Høje-Taastrup Kommune. Det er
Byrådet, der forvalter kommunens
budget, og det er således Byrådet,
der bestemmer fx mål og visioner
for skolerne i kommunen, herunder hvor mange skoler, vi skal
have, og hvor de skal ligge. Netop
omlægning af skolestrukturen er
en af de store udfordringer for det
nye Byråd og for medarbejderne
på Institutions- og Skoleområdet.

Afbureaukratisering
Endelig står afbureaukratisering
og effektivisering på dagsordenen i alle danske kommuner, og
Høje-Taastrup er ingen undtagelse.
Der skal udformes enkle regler,
og direktionen opfordrer under
mottoet ”work smarter – not
harder” os som medarbejdere til at
tænke i enklere og mere effektive
arbejdsgange på vores respektive
områder.

Økonomi
Kommunens økonomi og at få
bragt balance i kommunens indtægter og udgifter er en anden
af de store udfordringer, det nye
Byråd står overfor. Forhandlingerne om budget 2010 var svære og

Det bliver spændende at følge det
nye Byråd de kommende år, og vi
vil som medarbejdere gøre vores
til, at vi får et frugtbart samarbejde.

Byrådshøjskole for hele Byrådet
”Hvor kan jeg finde bilag til dagsordenen, og hvad er nu branding
for noget?”
Når man er nyvalgt byrådspolitiker
har man rigtig mange spørgsmål
af både praktisk, faglig og politisk
karakter. I Byrådet i Høje-Taastrup
Kommune er der ni nyvalgte politikere ud af 21.
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I samarbejde med det netop
afgåede Byråd er der planlagt en
”Byrådshøjskole” for hele Byrådet. Byrådshøjskolen er en del
af den introduktion, der foregår
til Byrådsarbejdet. Høje-Taastrup
Kommunes Byrådshøjskole er blevet nævnt i en række medier, fordi
den adskiller sig fra andre kom-

muners introduktionsforløb. Her er
det typisk kun de nyvalgte, som
får en introduktion. Det særlige
ved Byrådshøjskolen i Høje-Taastrup Kommune er, at den er for
hele det nye Byråd. Hensigten er,
at både erfarne og nyvalgte drøfter
kommunens udfordringer og får
fælles viden.
Ud over en faglig og solid introduktion til kommunen som virksomhed er der også et socialt element
i højskolen. Byrådsmedlemmerne
lærer hinanden at kende på tværs
af partier og politisk erfaring.
Ved siden af det politiske arbejde,
byråds- og udvalgsmøder mv.
mødes Byrådet til Byrådshøjsko-

lens seks moduler fordelt over et
halvt år. På første modul i januar
drøftede Byrådet kommunestyrets
udfordringer og regler og rammer
for byrådsarbejdet – hvordan får
jeg en sag på dagsordenen, hvornår er jeg inhabil, hvordan med
tavshedspligten osv.
På senere moduler er borgerinddragelse, styring og økonomi,
indsatser på de store velfærdsområder, kommunikation og presse
samt kommunalt og regionalt
samarbejde sat på dagsordenen.
Byrådscentret
Christian Egesholm
Kommunikationskonsulent

Ny udvalgsstruktur
På det konstituerende møde i december blev der også valgt medlemmer til Økonomiudvalget og
de stående udvalg. Der er oprettet et nyt tværgående udvalg - Borger- og Erhvervsudvalget - der
bl.a. varetager borger- og erhvervsservice, afbureaukratisering og integrationspolitik. Boligsocialt
Udvalg er nedlagt, og opgaverne herfra er flyttet hovedsageligt til Social- og Sundhedsudvalget.
HøjTryK har spurgt formændene for de stående udvalg, hvad de ser som de største opgaver i det
kommende år.

Økonomiudvalget
Michael Ziegler (C) (formand):

Medlemmer:
Nadeem Farooq (B) (næstformand)
Jesper Kirkegaard (C)
Lars Prier (O)
Frederik A. Hansen (V)
Thomas Bak (A)
Svend-Erik Hermansen (A)
Mette Søndergaard Pedersen (A)
Conny T. Krogh (F)

Borger- og Erhvervsudvalget
Nadeem Farooq (B) (formand):
”Udvalgets primære opgave i 2010
bliver at udnytte Christiansborgs
fokus på afbureaukratisering, så vi
i praksis kan gennemføre tillidsreformen i Høje-Taastrup Kommune.
Målet er enklere regler og at få
ryddet ud i unødvendigt bureaukrati til gavn for kommunens
medarbejdere.”

Medlemmer:
Jesper Kirkegaard (C) (næstformand)
Merete Scheelsbeck (C)
Laurids Christensen (C)
Marjan Ganjjou (C)
Thomas Bak (A)
Kemal Bektas (A)
Mette Søndergaard Pedersen (A)
Conny T. Krogh (F)

Lars Prier (O) (formand):
En af de store udfordringer, vi
står overfor i Teknisk Udvalg, er
at prioritere således, at der også
bliver råd til fornuftig vedligeholdelse af de kommunale veje samt
til udbygning og vedligeholdelse af
de kommunale stisystemer. Vedligeholdelse af de grønne områder
vil også høre til de store opgaver
i 2010.”

Medlemmer:
John Bilenberg (C) (næstformand)
Laurids Christensen (C)
Bjarne Kogsbøll (C)
Svend-Erik Hermansen (A)
Kemal Bektas (A)
Annette Johansen (A)

Teknisk Udvalg
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Plan- og Miljøudvalget
Laurids Christensen (C) (formand): ”Den største opgave på
Plan- og Miljøområdet vil i denne
periode blive udbygningen af
Hedehusene - fortrinsvis Gammelsøområdet. Her tænker jeg ikke
alene på boligerne, men på hele
det nye byrum, der vil komme
til at binde den gamle og nye
bydel sammen omkring stationen.
Miljømæssigt vil dette også kræve
udfordringer, idet der vil blive stillet høje krav til energiforbruget.”

Medlemmer:
Kemal Bektas (A) (næstformand)
John Bilenberg (C)
Kurt Scheelsbeck (C)
Lars Prier (O)
Nadeem Farooq (B)
Svend-Erik Hermansen (A)
Ekrem Günbulut (A)
Daniel Donoso (F)

Social– og Sundhedsudvalget
Frederik A. Hansen (V) (formand): ”Den største udfordring
er økonomien. Udfordringen bliver
at fastholde et sammenhængende
servicetilbud, når udgifterne stiger,
uden vi aktivt har øget serviceniveauet. Derudover skal udvalget
fremover også omfatte det boligsociale område og i højere grad
sikre en helhedstænkning i den
kommunale indsats.”

Medlemmer:
Marjan Ganjjou (C) (næstformand)
Laurids Christensen (C)
Bjarne Kogsbøll (C)
Steffen Mølgaard Hansen (C)
Annette Johansen (A)
Hugo Hammel (A)
Ekrem Günbulut (A)
Conny T. Krogh (F)

Børne – og Ungdomsudvalget
Kurt Scheelsbeck (C) (formand): ”Den helt store opgave
bliver at gennemføre en ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune. Processen er sat i gang
af det afgåede byråd, og jeg kan
naturligvis fuldt ud tilslutte mig
den overordnede visionen om, at
vore folkeskoler skal være blandt
landets bedste. Mit mål er, at vi
- når processen er gennemført objektivt kan sige, at vi har skabt
de absolut bedste forudsætninger
for at indfri visionerne”.
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Medlemmer:
Mette Søndergaard Pedersen (A)
(næstformand)
Merete Scheelsbeck (C)
Jesper Kirkegaard (C)
Steffen Mølgaard Hansen (C)
Thomas Bak (A)
Ekrem Günbulut (A)
Daniel Donoso (F)
Frederik A. Hansen (V)

Fritids – og Kulturudvalget
Merete Scheelsbeck (C) (formand) ”Fritids- og Kulturområdet
skal være i konstant udvikling,
men vi kender alle kommunens
økonomiske udfordringer de kommende år. Derfor bliver vores største udfordring at se på, hvordan vi
- på trods af det - kan skabe nye
og bedre tilbud til borgerne.”

Medlemmer:
Daniel Donoso (F) (næstformand)
Jesper Kirkegaard (C)
Steffen Mølgaard Hansen (C)
Frederik A. Hansen (V)
Annette Johansen (A)
Hugo Hammel (A)

Conny T. Krogh (F) (formand):
”Bygningen af et nyt plejecenter
i Høje-Taastrup, vi skal skaffe
flere aflastningspladser, den store
efterspørgsel efter ældreboliger, vi
mangler uddannet og fast personale i hjemmeplejen, og vi skal
give de ældre tilbud om motion,
selvtræning og forebyggende
tiltag”

Medlemmer:
Bjarne Kogsbøll (C) (næstformand)
Merete Scheelsbeck (C)
John Bilenberg (C)
Lars Prier (O)
Annette Johansen (A)
Svend-Erik Hermansen (A)

Ældreudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget
Thomas Bak (A) (formand):
”Der bliver flere og flere ledige på
grund af finanskrisen. Vi skal have
flere af vores unge til at tage en
uddannelse. Det er kun 70 pct. af
de unge i Høje-Taastrup, der gennemfører en uddannelse.”

Medlemmer:
Steffen Mølgaard Hansen (C)
(næstformand)
Kemal Bektas (A)
Hugo Hammel (A)
Kurt Scheelsbeck (C)
Marjan Ganjjou (C)
Nadeem Farooq (B)
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Michael Ziegler (C)
Borgmester og formand for
Økonomiudvalget.

Merete Scheelsbeck (C)
Formand for Fritids- & Kulturudvalget samt medlem af
Borger- og Erhvervsudvalget,
Børne- og Ungeudvalget og
Ældreudvalget.

Kurt Scheelsbeck (C)
Formand for Børne- og Ungeudvalget og næstformand i
Teknisk Udvalg samt medlem
af Plan- og Miljøudvalget og
Ældreudvalget.

Laurids Christensen (C)
Formand for Plan- og Miljøudvalget samt medlem af
Borger- og Erhvervsudvalget
og Teknisk Udvalg

Marjan Ganjjou (C)
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Borger- og
Erhvervsudvalget.

John Bilenberg (C)
Næstformand i Teknisk Udvalg
samt medlem af Plan- og Miljøudvalget og Ældreudvalget.

Jesper Kirkegaard (C)
Næstformand i Borger- og Erhvervsudvalget samt medlem
af Økonomiudvalget, Fritidsog Kulturudvalget og Børne- og
Ungeudvalget

Bjarne Kogsbøll (C)
Medlem af Teknisk Udvalg,
Social- og Sundhedsudvalget
og Ældreudvalget

Steffen Mølgaard Hansen (C)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Ungeudvalget
samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Nadeem Farooq (B)
1. viceborgmester, formand for
Borger- og Erhvervsudvalget,
næstformand i Økonomiudvalget samt medlem af Plan- og
Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lars Prier (O)
Formand for Teknisk Udvalg
samt medlem af Økonomiudvalget, Plan-og Miljøudvalget
og Ældreudvalget.

Frederik A. Hansen (V)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af
Økonomiudvalget samt Fritids–
og Kulturudvalget

Thomas Bak (A)
2. viceborgmester, formand for
Arbejdsmarkedsudvalget samt
medlem af Økonomiudvalget,
Borger- og Erhvervsudvalget
og Institutions- og Børne- og
Ungeudvalget.

Kemal Bektas (A)
Medlem af Borger- og
Erhvervsudvalget, Teknisk
Udvalg, Plan- og Miljøudvalget
og Arbejdsmarkedsudvalget

Svend-Erik Hermansen (A)
Medlem af Økonomiudvalget,
Plan– og Miljøudvalget og
Ældreudvalget.

Ekrem Günbulut (A)
Medlem af Børne – og Ungdomsudvalget, Social– og
Sundhedsudvalget og Plan- og
Miljøudvalget.

Annette Johansen (A)
Medlem af Ældreudvalget,
Fritids– og Kulturudvalget og
Social– og Sundhedsudvalget.

Hugo Hammel (A)
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids– og Kulturudvalget og Social– og Sundhedsudvalget.

Mette Søndergaard
Pedersen (A)
Næstformand i Institutions- og
Skoleudvalget samt medlem af
Borger- og Erhvervsudvalget.

Conny Trøjborg Krogh (F),
Formand for Ældreudvalget
samt medlem af Økonomiudvalget og Borger- og
Erhvervsudvalget og Social– og
Sundhedsudvalget.

Daniel Donoso (F)
Medlem af Plan- og Miljøudvalget. Fritids– og Kulturudvalget
og Børne- og Ungeudvalget.
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Medarbejdere sætter ord
på HTK
Hvordan ser du på HTK? På to branding-møder diskuterede lidt over 100 medarbejdere, hvad de
synes er kvaliteterne i byen. Det gav vigtige input til HTK’s branding-projekt.
Hvad er særligt ved HTK? Hvilke kvaliteter har kommunen? Hvorfor skal man flytte lige netop hertil? Og
hvordan fortæller vi om HTK til kolleger, familie og
venner?
For at få svar på de spørgsmål, må man spørge de,
der bor og arbejder i kommunen. Derfor blev de foreløbige resultater af HTK’s branding-projekt præsenteret for en bred kreds af medarbejdere på to brandingmøder i slutningen af januar.

til projektet, som vi skal tage bestik af i det videre arbejde”, siger Kresten Schultz Jørgensen, Lead Agency,
som er konsulent på HTK’s brandingprojekt.
Høje-Taastrup er i skarp konkurrence med andre
kommuner om at få nye borgere og spændende
virksomheder til at slå sig ned i kommunen. Derfor
skal HTK brandes, så både medarbejdere, borgere
og erhvervsliv bliver bevidste om byens kvaliteter –
så HTK bliver stedet man har lyst til at flytte til eller
etablere virksomhed i.

”Medarbejderne har virkelig taget udfordringen op og
givet deres besyv med. Vi har fået flere vigtige input

”
”
?

I HTK er der forandringsparathed - rum

til individualisme og kreativ udfoldelse.
Vi har gode forbindelser her i HTK. Uden
at ligge midt i København har vi den nemme
adgang til alt.

Vidste du, at Høje-Taastrup betyder
”Thorstens udflytterbebyggelse”.
Thorstenstorp var stedet man flyttede hen
og byggede op – og det kom til at hedde
Høje, fordi det var det højeste punkt på sletten.

”

HTK er en markedsplads og et knudepunkt.

Hvad er særligt ved HTK, og hvordan kan vi tiltrække nye borgere og
virksomheder? Der blev diskuteret ivrigt rundt om bordene.

?

Vidste du, at HTK har et kultur- og
foreningsliv fuldt af muligheder – der
er knap 300 foreninger i kommunen.

”

De syv landsbyer hæger om deres særpræg. Man fortæller først, at man f.eks. bor i
Reerslev, og derefter, at det ligger i HTK.
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Både ledere og medarbejdere deltog i møderne og
diskuterede, hvordan de ser på HTK.

?

Vidste du, at HTK har et veludbygget
net af stier – der er ca. 120 km cykelstier i kommunen.

”

Det er fedt med luft og 20 minutter til
København – HTK er et smørhul

Kresten Schultz Jørgensen fra Lead Agency præsenterede
de foreløbige resultater af branding-projektet.

?

Vidste du, at folk fra hele hovedstadsregionen og mere til kører til HøjeTaastrup for at handle i butikker som IKEA
og CITY2.

”

Medarbejdere fra mange grene af HTK kom
med input til det videre brandingarbejde.

HTK’s historie er rasende interessant!.

Branding-strategi for HTK
Ledere og medarbejdere fra alle grene af HTK er med til at
udvikle et brand, der bygger på HTK’s reelle styrker. Arbejdet munder ud i en branding-strategi, som præsenteres for
byrådet her i foråret. Den skal være afsættet for at brande
HTK over for omverdenen – dette arbejde forventes at gå i
gang i 2010.
Hvad er et brand?
Branding handler om langt mere end ensrettet og poleret
markedsføring af HTK’s værdier.

Branding er strategisk udvikling af HTK’s grundfortælling:
Hvem er vi? Hvor vil vi hen? Og hvad indebærer det i vores
kommunikation, handlinger og kontakt med omverdenen?
HTK-brandet er det, der adskiller HTK fra andre kommuner,
byer og steder, og får borgere og virksomheder til at flytte
til HTK.
Byrådscentret
Birgitte Städe
kommuinikationskonsulent
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Forandring gennem dialog
Jette Elleby, der er leder af Plejecenter Baldersbo med 100 ansatte, har gjort gode erfaringer med
at implementere strategiske mål og de fire værdier i det daglige arbejde. Redskabet er dialog.
For år tilbage var Jette Elleby medarbejder på Baldersbo. I en periode havde hun arbejde udenfor
HTK for derefter at vende tilbage
til Baldersbo som leder. I den
mellemliggende tid var der indført
aftalestyring og decentralisering,
og det gav Jette Elleby mulighed
for at sætte en proces i gang hen
i mod uddelegering af ansvar og
ændrede arbejdsgange.
Gode resultater
I dag er vikarforbruget på Baldersbo faldet fra 3,5 mio. kr. til knap
400.000 kr. om året, sygefraværet
er faldet og falder stadig, og der er
kommet bedre balance i plejecentrets økonomi. Med dialog som
redskab har Jette Elleby sat en forandringsproces i gang, der involverer medarbejderne og får dem
til at tage ansvar og føle ejerskab
over for de tiltag, der gennemføres
på plejecentret.
”Når vi skal drøfte strategiske
mål indkalder jeg alle centrets
medarbejdere til stormøde. På
stormøderne tager vi fx udgangspunkt i direktionens strategibrev,
gennemgår de tre indsatsområder
og diskuterer så, hvordan vi ser
os selv og de fire værdier i forhold
til de enkelte indsatsområder”,
fortæller Jette Elleby.
Dialog skaber sammenhæng
Stormøderne har været en stor
succes, fordi dialogen hjælper til
at skabe sammenhæng mellem
kommunens overordnede strategiske mål, plejecentrets mål og
medarbejdernes daglige arbejde.
Og sammenhængen giver mening
i arbejdet for den enkelte medarbejder og skaber bedre trivsel
på arbejdspladsen og dermed et
lavere sygefravær.
Udover stormøderne bruger Jette
Elleby gruppeledermøder, hvor
plejecentrets seks gruppeledere
og tillidsrepræsentanter deltager.
Her lufter Jette nye ideer og sætter nye initiativer i gang. Grup-
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Jette Elleby har haft stor succes med at implementere strategiske mål de fire
værdier i det daglige arbejde på Plejecentret Baldersbo.

peledere og TR tager herefter
en diskussion med deres medarbejdere, så de er godt forberedt
og får lejlighed til at lufte deres
synspunkter.
Medansvar og ejerskab
Jette bruger også MED-møderne,
hvor der sidder TR, en sikkerhedsrepræsentant og fem medarbejdere, til at bringe ideer og initiativer
op. Og ligesom ved gruppeledermøderne betyder det, at nye tiltag
indarbejdes gennem åben dialog,
hvor medarbejderne tages med på
råd. Og på den måde sikrer hun,
at medarbejderne føler ejerskab
og tager medansvar over for det
nye.

”Jeg laver også et nyhedsbrev, der
henvender sig til alle plejecentres
medarbejdere og som udkommer
minimum to gange om måneden.
Også her bringer jeg nye initiativer
op, og jeg sørger for at gøre det i
en positiv og konstruktiv ånd. Nyhedsbrevet sendes til gruppelederne, der printer det ud og hænger
det op. Jeg har spurgt rundt blandt
de 100 medarbejdere, og de er
super glade for det”, siger Jette.
Netværk af vikarer
Der er sket meget på Plejecentret Baldersbo i den tid, Jette
har været leder. Som nævnt er
vikarforbruget faldet markant,
og det hænger sammen med, at

Baldersbo helt er holdt op med at
bruge vikarbureauer. I stedet har
de gennem opslag i lokale butikker
og uopfordrede ansøgninger etableret et netværk af vikarer, som
de kan kontakte, når der er brug
for det. Og det er vel at mærke til
en helt anden pris end gennem de
dyre vikarbureauer.

”Når jeg fremlægger et forslag om
fx en ny arbejdsgang for medarbejderne, prøver jeg at gøre det
nærværende og hverdagsagtigt.
Da jeg ville omorganisere vores
lager- og depotsystem, brugte
jeg en privat husholdning som
eksempel. For hvem har brug for
at have et lager af toiletpapir på

både badeværelset, i kosteskabet,
i entreen og et par ekstra pakker
i skuret i haven? Jeg tror på, at
formelle og strukturelle forandringer på den måde bliver gjort mere
menneskelige og dermed lettere at
forstå,” slutter Jette Elleby.
Byrådscentret
Christian Egesholm
Kommunikationskonsulent

Finanskrisen rammer
også din løn
Medarbejdere i HTK og i andre kommuner og regioner slipper for at gå ned i løn, som de ellers skulle pr. 1. oktober i år, når lønnen efter reglerne skulle reguleres ned i takt med de private lønninger.
Borgmester Michael Ziegler forhandlede i sin egenskab af formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg
aftalen på plads med de faglige organisationer.
Finanskrisen har ramt virksomhederne så hårdt, at lønningerne
på det private arbejdsmarked
formodentlig er dykket gennem
de seneste par år. Da lønnen i
det offentlige er reguleret, så den
over tid følger udviklingen i det
private, burde lønnen i kommuner
og regioner rutsje med ned fra 1.
oktober i år.
Men takket være en aftale mellem
Kommunernes Landsforening (KL)
og KTO/Sundhedskartellet er det
lykkedes at veksle den overenskomstaftalte, generelle lønstigning i april med den forventede
negative regulering i oktober, så
resultatet på lønsedlens bundlinje
bliver et lille plus. Aftalen om ’give
and take’ indebærer en lønstigning
fra 1. april på beskedne 0,14 pct.
Som formand for KL’s løn- og personaleudvalg ledede borgmester
Michael Ziegler forhandlingerne

med KTO og Sundhedskartellet i
december.

parterne i forhandlingerne om
reguleringsordningen.

”Det ville sende et dårligt signal
til dedikerede medarbejdere i HTK
og resten af den offentlige sektor,
hvis lønnen måtte reguleres ned.
Derfor var begge parter i forhandlingerne meget opsatte på at
tage ansvar og nå en løsning, så
ingen må spænde livremmen ind,”
forklarer Michael Ziegler.

”I stedet for at tænke taktisk frem
imod overenskomsten i 2011 var
alle fokuseret på at nå en praktisk
løsning. Som repræsentant for
arbejdsgiversiden var jeg naturligvis også interesseret i tilfredse
medarbejdere med en løn, der
ikke rutsjer op det ene øjeblik og
ned det næste,” fortæller han.

Først i juni kommer den statistik
på lønudviklingen i det private,
der skulle have udløst en automatisk regulering pr. 1. oktober.
Derfor er aftalen baseret på et
skøn, som der bliver taget højde
for i den kommende overenskomst for 2011.
Overenskomstforhandlinger kan
ofte være hårde, men Michael
Ziegler er glad for den positive
stemning, der herskede mellem

Byrådscentret
Filip Ulrichsen
kommunikationskonsulent

HTK’s ansatte kan se frem til en
mindre lønstigning pr. 1. april
2010. Stigningen bliver på ca.
0,14 pct. og foretages automatisk
af Silkeborg Data, så den udbetales samtidig med den ordinære
aprilløn 2010. Ved en samlet månedsløn på 20.000 kr. vil det give
ca. 30 kr. i lønstigning.

Lønnen skulle have svinget markant i 2010-11: op i april og ned i oktober.
Lønnen bliver i stedet svagt stigende (0,14) over året.

1. april

1. okt.

1. april

1. jan.

Forventet lønudvikling fra
01-01-2010 til 01-04-2011
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Færre og større skoler skal
styrke det faglige miljø
Byrådet har sendt forslag om ny skolestruktur i høring. Målet er blandt andet at opnå endnu
stærkere faglige miljøer, som kan tiltrække lærerkræfter og fastholde distriktseleverne.
Høje-Taastrups folkeskoler skal
være blandt landets bedste - dvs.
eleverne skal opnå et højt fagligt niveau og blive i stand til at
uddanne sig videre efter skolen.
Desuden skal skolen give hvert
barn de bedste muligheder for at
udnytte sit potentiale, der skal
fokus på inklusion af udsatte
børn, og Høje-Taastrup skal være
spydspidskommune for integration
i folkeskolen.
Sådan lyder en del af en ny vision
for folkeskolen i Høje-Taastrup
Kommune, som Byrådet vedtog i
december på baggrund af Skolestrukturudvalgets analyse af
skoleområdet.
Med visionen følger en beslutning om at sende et forslag til
ny skolestruktur i høring blandt
skolebestyrelser m.v. Forslaget
anbefaler, at to skoler lukkes. Målet er blandt andet at opnå endnu
stærkere faglige miljøer, som kan
tiltrække lærerkræfter og fastholde
distriktseleverne.
”Hvis visionen for folkeskolen i
Høje-Taastrup skal realiseres, så
er det nødvendigt at have større
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Vision for folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune
Folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune skal være blandt Danmarks bedste.
Eleverne skal have et højt fagligt niveau, og alle elever skal have forudsætningerne for videre uddannelse.
Skolen skal fortsat være et af de vigtigste kulturbærende elementer i kommunen. Der skal være plads til alle, og skolen skal tilbyde en undervisning,
der giver den enkelte elev de bedste muligheder for at udnytte sit potentiale.
Der skal være helhed i barnets uddannelsesliv. Den enkelte skole skal tænke
i helheder og sammenhænge til gavn for eleverne og deres familier, og der
skal etableres et tæt samarbejde på tværs af dagtilbud, skoler og fritidstilbud.
Med inklusionstanken skal udsatte børn og unge opleve at høre til i fællesskabet og opnå en optimering af den enkeltes muligheder for på sigt at
kunne tage del i samfundslivet.
Høje-Taastrup Kommune skal være en spydspidskommune for integration i
folkeskolen. Skolernes organisering og rammer skal understøtte ovenstående

enheder, det vil sige færre, men
større skoler. Med større skoler
kan man sikre større faglighed ved
at lade lærerne undervise i de fag,
hvor de har den største viden, og
man kan også optimere driften og
udnytte ressourcerne bedre. En
ændret skolestruktur vil natur-

ligvis medføre stor lokal debat, og
det er vigtigt at understrege, at vi
vil behandle alle høringssvar meget
seriøst, så vi virkelig når frem til en
struktur, som objektivt set er den
bedste løsning”, siger Kurt Scheelsbeck, der er formand for Børne- og
Ungdomsudvalget i det nye byråd.

Arbejdsmiljø

Lukning af skole i Område Øst
Byrådet har godkendt Skolestrukturudvalgets anbefalinger til
ændringer i hver af kommunens
tre skoledistrikter, som nu er sendt
i høring. Ændringerne er:
I område Øst, som omfatter Selsmoseskolen, Parkskolen, Grønhøjskolen, Borgerskolen og Rønnevangsskolen, foreslår Byrådet at
lukke en skole. Der er to forslag
til den fremtidige skolestruktur i
området:
Model A, hvor de resterende
skoler har 0.-9. klasse, og Linie 10
fortsætter uændret. Eller model
B, hvor tre af de resterende skoler
har 0.– 6. klasse, og den sidste
skole bliver en overbygningsskole,
der også rummer 10. klasseeleverne.
Uanset om model A eller B vælges,
foreslås det, at den nedlagte skole
anvendes til andre aktiviteter som
fx musikskole, billedskole, spillested for unge, Ungdomsskolen
m.v.
Lukning af skole i Område Vest
I Område Vest, der omfatter Charlotteskolen, Hedehusene Skole,
Fløng Skole og Reerslev Skole,
foreslås ligeledes lukket en skole.
Reerslev Skole fortsætter som hidtil, og Byrådet ønsker muligheden
for en såkaldt ”landsbyordning” i
Reerslev undersøgt nærmere. De
resterende to skoler skal have 0.–
9. klassetrin. Den nedlagte skoles
arealer skal sælges.

Forslaget om ”Landsbyordning” i
Reerslev handler om at benytte
muligheden i Folkeskoleloven for
at etablere fælles ledelse og fælles
bestyrelse for skole, SFO, klub,
daginstitutioner og dagpleje. Det
kan øge tværfagligheden og koordineringen til gavn for børnene, og
det kan sikre en bedre udnyttelse
af ressourcerne.
I Område Midt, som omfatter
Sengeløse Skole, Gadehaveskolen
og Torstorp Skole foreslås følgende
ændringer: Sengeløse Skole skal
fremover have 0.–6. klasse, og
skolens overbygningselever skal
placeres andre steder. Torstorp
Skole skal fortsætte uændret, men
skal samle en stor del af kommunens modtageklasser med henblik
på at opnå en mere ensartet fordeling af kommunens tosprogede
elever.
Endelig beslutning i november
Forslaget til den nye skolestruktur

er sendt i høring hos skolebestyrelserne m.fl. i ca. seks uger fra 1.
januar 2010.
Byrådet drøfter resultatet af høringsprocessen i marts og træffer
også beslutning om de endelige
scenarier for skolestrukturen - herunder, hvilke skoler der skal lukkes.
Forslaget om de konkrete skolelukninger skal herefter i offentlig
høring i otte uger. Fire uger efter at
fristen for indsigelser mod forslaget
er udløbet, kan Byrådet vedtage
forslaget om skolelukninger endeligt. Det forventes at kunne ske i
november i år.
Ændringen skal være vedtaget
inden 1. december, således at den
nye skolestruktur kan træde i kraft
fra skoleåret 2011/12.
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen
kommunikationskonsulent

Skolestrukturudvalget og analysen
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008, at
den fremtidige skolestruktur skulle vurderes. Der skulle ses nærmere
på anvendelsen af de samlede midler på skoleområdet, skolernes
struktur på længere sigt, sikring af fagligheden på alle skoler uanset
størrelse samt mulighederne for en bredere anvendelse af skolerne
med udgangspunkt i fremtidens udvikling og behov.
§ 17, stk.4-udvalget, kaldet ”Skolestrukturudvalget”, bestående af byrådsmedlemmer bistået af administrative medarbejdere, har forestået
analysen. Formålet har været at forberede og rådgive Byrådet om den
fremtidige skolestruktur, herunder eventuel reduktion af antal skoler,
nybygning, ud- og ombygning.
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Forsøg skal nedbringe
sygefravær
HTK er udvalgt sammen med ni andre kommuner i et forsøg, der skal sikre borgerne tværfaglig hjælp til at komme tilbage til arbejde

”Vi har valgt at bygge videre på de gode relationer
og praktiske erfaringer vi har fra kommunens projekt
Aktiv Arbejdsmedicin,” forklarer leder af Job og Helbred Jes Arlaud.

fra sygdomsforløb, som er i risko for at blive
langvarige

Han regner med, at projektet bliver til gavn for borgerne:

Medarbejdere i HTK kender princippet. Fra foråret
2009 har projekt Aktiv Arbejdsmedicin hjulpet flere
ansatte tilbage til arbejdet fra et sygdomsforløb, der
risikerede at blive langvarigt, og som derfor krævede
en hurtig og tværfaglig indsats. Denne tilgang bliver
måske udbredt til hele landet, hvis det store offentlige Tilbage Til Arbejde-forsøg (TTA) bliver en succes
i de ti pilot-kommuner, som projektet bliver testet på
fra april 2010.

”Erfaringen viser, at jo hurtigere vi sætter ind, desto
hurtigere kommer folk tilbage i arbejde. Det er meningen, at borgeren skal visiteres senest efter otte
ugers sygefravær, så vi kan komme tidligt i gang og
undgå den fastlåste situation, der har tendens til at
indtræde efter ca. 26 ugers fravær,” forklarer han.

HTK er blandt de udvalgte til at køre forsøget, som er
fuldt finansieret af Forebyggelsesfonden. Det er nemlig lykkedes HTK at imødekomme fondens strenge
krav til organisering og rapportering.
To erfarne sagsbehandlere med socialfaglig baggrund
skal koordinere indsatsen og i nødvendigt omfang
inddrage et eksternt TTA-team i skikkelse af en psykolog og en fysioterapeut. Der er også mulighed for
at trække på en klinisk enhed af speciallæger i hhv.
arbejdsmedicin og psykiatri. Sparring og lægekonsultationer kommer alt sammen til at foregå i Jobcentrets egne lokaler.

Forebyggelsesfondens godt 7 mio. kr. finansierer de
174 årlige sager, som Jobcentret har estimeret risikerer at føre til langvarig sygdom. Hvis forsøget bliver
en succes og udvidet til en permanent ordning, som
stat og kommune selv vil skulle finansiere fremadrettet, ser Jes Arlaud stadig gode muligheder for, at
pengene bliver givet godt ud.
”De langvarige sygdomsforløb ud over 52 uger er
udelukkende kommunernes økonomiske ansvar, så
der er god grund til at iværksætte en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det flugter også fint
med kommunens værdigrundlag, der bl.a. handler
om helhed og professionalisme,” påpeger han.

Jobcentret har valgt Falck Healthcare som leverandør
af TTA-team og klinisk enhed.
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Jes Arlaud er leder af Job og Helbred under Jobcenter Høje-Taastrup.

Byrådscentret
Filip Ulrichsen
kommunikationskonsulent

I december og januar har vi haft rig lejlighed til at
nyde Høje-Taastrup Kommune i vinterklæder. Men der
er nok en del, der efterhånden er trætte af sneen. Men
smukt er det.
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Kun seks ud af ti får god
telefonservice
Vores telefonservice er blevet bedre, men den er stadig ikke god nok, viser en ny måling. ”Det
skal blive meget bedre! Det handler om vores omdømme og troværdighed som moderne servicevirksomhed og myndighed,” siger kommunaldirektøren.
”Hallo? Er der nogen?” Nej – ikke
altid. Faktisk får kun 6 ud af 10
god telefonservice, når de ringer
til Høje-Taastrup Kommune. Det
viser efterårets undersøgelse af
vores telefonservice i fem udvalgte
centre med tilhørende institutioner
samt den centrale omstilling.
Undersøgelsen fulgte op på en
tilsvarende undersøgelse i foråret
2009 i de samme fem centre og
omstillingen, og målingen viser, at
det er blevet lidt bedre, men resultatet lever stadig ikke op til det,
vi lover i vores telefonpolitik og i
servicemål for borgerkontakt.
Kort fortalt går undersøgelsen ud
på, at se hvad der sker, når man
vil i kontakt med en navngiven
medarbejder, enten via omstillingen eller via et direkte nummer.
Undersøgelsen foretages af et eksternt firma, der bl.a. registrerer,
om vi besvarer opkaldet, og om vi
giver aktiv service, når vi besvarer
et opkald for en kollega.
Aktiv service
Samlet opgøres de samtaler, der
ender ”lykkeligt”, dvs. med at den
kaldte person selv besvarer opkaldet, eller at en kollega besvarer
opkaldet og yder aktiv service. Ved
aktiv service tilbydes opkalderen fx
at blive kontaktet senere, eller der
tages imod besked på anden vis.
Et eksempel fra undersøgelsen,
hvor der ikke gives aktiv service
er: ”NN er lige ude og ryge, prøv
igen om 10 minutter”.
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Resultatet af undersøgelsen var i
foråret, at 52 % af opkaldene blev
besvaret korrekt, og i efteråret var
det 58 % - en lille forbedring, men
slet ikke godt nok:
”Det skal blive meget bedre! Det
handler om vores omdømme
og troværdighed som moderne
servicevirksomhed og myndighed. Vi har sat os nogle mål for
borgerkontakt, og dem skal vi
selvfølgelig opfylde for at blive
oplevet som professionelle”, siger
kommunaldirektør Hugo Pedersen
med henvisning til kommunens
grundlæggende værdier.
Ser frem til bedre resultat
”Jeg opfordrer alle ledere og medarbejdere til at gøre en indsats
for at forbedre telefonservicen.
Senere i år gennemfører vi en ny
undersøgelse, og denne gang for
alle centre. Der ser jeg frem til, at
vi får et meget bedre resultat!”,
siger Hugo Pedersen.
Undersøgelsen viser, at vores
svage punkter er følgende:
•	Vi husker ikke altid at stille
vores telefon videre, når vi ikke
er til stede.
•	Vi giver ikke altid aktiv service,
når vi besvarer et opkald for en
kollega.
•	Vi overholder ikke altid reglen
om at ringe tilbage inden for
to hverdage, når der er lagt
besked fra en borger.

”De svage punkter kan der laves
aftaler om at imødegå på den enkelte arbejdsplads: Aftal, hvordan
I stiller om til hinanden ved møder
m.m., og hvordan I kan hjælpe
hinandens borgere eller tage imod
beskeder. Og brug fem minutter
på personalemøderne til at drøfte,
hvordan det går med telefonservicen”, opfordrer centerchef for
Borgerservice, Peer Anker Hansen.
Byrådscentret
Mikael Bruun Andersen og
Birgitte Skou Andersen
kommunikationskonsulenter

Sådan gør vi telefonservicen bedre
Som opfølgning på den seneste undersøgelse af telefonservicen har HøjTryK spurgt cheferne i
nogle af de undersøgte centre om, hvordan centrene arbejder med telefonservicen.
om at få ændret nogle gamle,
indgroede vaner hos folk – og det
tager tid. Så vi vil fortsat snakke
om det og lægge op til, at man husker hinanden på at gøre tingene
på den rigtige måde.”

Fast telefonvagt
Ydelsesservice har scoret den laveste karakter blandt de undersøgte
centre. Leder Pia Roskjær, Ydelsesservice, siger:
”Vi ønsker en generel forbedring
over hele linjen – ikke mindst vores aktive service kunne trænge til
et løft. Derfor vil vi i februar lave
en organisationsændring, der betyder, at vi har en fast telefonvagt,
som er uddannet sagsbehandler
og derved kan give et fyldestgørende svar på mange opkald til
specielt kontanthjælpsgruppen.
Derudover arbejder vi på at oprette et call center i samarbejde
med Jobcentret, men det har lidt
længere udsigter.”

Byrådscentret
Mikael Bruun Andersen og
Birgitte Skou Andersen
kommunikationskonsulenter

Ane Stallknecht

”Vi er ikke enige i, at vi er blevet
dårligere, tværtimod. Vores resultat påvirkes negativt af opkald
til ikke-eksisterende numre. Vi er
glade for, at vores aktive service er
blevet bedre. For at forbedre vores
betjening af borgerne fremover
har vi indført flere telefonsvarere,
og vi arbejder på at blive bedre til
at give rettidige tilbagekald. Derudover har alle i vores døgnplejeformidling og alle sundhedsplejersker fået mobiltelefoner/PDA’er.”
Fokus på at ændre vaner
Pensions- og Omsorgscentret er
gået op fra 48 % til 61 % i de to
undersøgelser. Centerchef Karen
Koefoed forklarer:

Pia Roskjær

Aktive service er blevet bedre
Børne- og Ungerådgivningscentret
er gået fra 56 % til 54 % procent
i de to undersøgelser. Centerchef
Ane Stallknecht siger:

”Vi har snakket om undersøgelsen
og dens resultater i forskellige
fora. Vores fokus har især været
på de lavpraktiske, formelle krav.
Det er i nogen grad lykkedes, men
vi havde forventet os lidt mere.
Jeg mener, at det er et spørgsmål

Karen Koefoed

Om undersøgelsen:
•	Der er foretaget 500 opkald
til navngivne personer fra fem
centre.
•	De målte centre er: Pensionsog Omsorgscentret, Børne- og
Ungerådgivningscentret, Teknikog Miljøcentret, Jobcentret og
Ydelsesservice.
Bedste center var Teknik- og
Miljøcentret, der opnåede 71 %
korrekte opkald.
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Ansigtsløftning til HTKalle
Kommunens intranet har
fået ny forside og farver, der
matcher kommunens designmanual.
Det er ikke kun de mange flotte
farver fra kommunens designmanual, som nu pryder HTKalle.
Også forsiden har været igennem
en designændring, som giver dig
hurtig adgang til den omfattende
information, som HTKalle tilbyder
dig som medarbejder i Høje-Taastrup Kommune.
Det er blevet nemmere at finde
rundt på HTKalle. Menuerne er
flyttet op i den grønne menu-bjælke under billedfrisen. Det giver dig
et godt og hurtigt overblik over
hovedområderne, som er: Sådan
gør du – IT – Medarbejder – Ledercockpit – Direktionen – MEDorganisationen - Hyggehjørnet.
Når du klikker på et menupunkt,
vil du kun se de undermenupunkter, som hører til menupunktet og
ikke – som tidligere – blive forstyrret af mange andre menupunkter.
Det er blevet nemmere og hurtigere at finde, hvad du søger.

Også de mest besøgte områder på
HTKalle kan nu findes via hurtige
genveje fra forsiden. Det er for
eksempel kommunens kursuskatalog, e-learning (it-kurser), EANnumre, HTK kort eller vejledning til
Outlook.

ker dig ind på forsiden af HTKalle.
Med det nye design har vi fået
mulighed for at tage temperaturen
på organisationen med ”Dagens
humør”. Klik på den smiley, der
passer på dit humør i dag og se
HTKs humør.

Fokus på nyheder
Den nye forside giver nyheder
større fokus end tidligere. Du kan
hurtigt og nemt få et overblik
over de mange nyheder, som er
vigtige for dig i din hverdag i HøjeTaastrup Kommune. Det er både
nyheder, som vedrører dig som
medarbejder, men også nyheder
om, hvad der sker i kommunen.

Kolleger med ét klik
Personaleoversigten er en af de
mest brugte sider på HTKalle,
fordi du her kan finde information
om dine kollegaer inden for det
administrative område. Personaleoversigten har derfor fået en selvstændig plads i toppen af HTKalle
ved siden af søgefeltet. Så kan du
hurtigt finde et telefonnummer på
en kollega.

Vi lægger også løbende små
brugerundersøgelser på forsiden,
f.eks. ”Har du læst direktionens
strategibrev?” eller ”Har du tilmeldt dig til et af brandingmøderne?”. Det er helt uforpligtende
at deltage i disse miniundersøgelser, og du ser straks resultatet af
undersøgelsen, når du stemmer.

Med ét klik på en af de grønne
nyhedsfaneblade kan du læse
nyheder fra kommunens hjemmeside eller læse, hvad pressen
skriver om kommunen – eller du
kan kigge i nyhederne fra andre
nyhedsmedier.
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Genvej til ”Mit center”
En af de store nyheder er, at du fra
forsiden kan finde dit center via en
genvejs-menu. Så kan du hurtigt
komme ind til den information fra
dit center, som er relevant for dig
i din hverdag. Og du slipper for
mange klik med musen.

Kalenderen er også blevet forbedret og viser nu flere aktiviteter
på én gang på forsiden. Det gør
det lettere for dig at følge med i
de mange møder, mærkedage og
arrangementer både på rådhuset
og rundt omkring på kommunens
arbejdspladser. Du er velkommen til selv at lægge en aktivitet
i kalenderen. Det gør du direkte
i kalenderen – du behøver ikke
være webredaktør.
Hvordan er humøret i dag?
Det kan du få svar på, hvis du klik-

Succes
Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra kolleger rundt
omkring på kommunens arbejdspladser. Man er glad for det nye
HTKalle; det er nemmere at finde
relevant information, og de nye og
spændende farvekombinationer
skaber fælles identitet og gør det
lidt sjovere at bruge intranettet.

Byrådscentret
Lisbeth Jensen
webredaktør

IT-nedbrud:
Dokumenter tabt
Mange af kommunens dokumenter er gået tabt efter fejl i backup-systemerne hos kommunens
IT-leverandør, KMD. HTK kræver nu kompensation og sikrere procedurer.
Der var vild panik blandt kommunens administrative medarbejdere,
da det den 17. december viste sig,
at serveren og backup-systemet
hos kommunens IT-leverandør,
KMD, havde svigtet, og et meget
stort antal dokumenter var gået
tabt.

Nedbruddet gav således en stor
arbejdsbyrde i dagene op til jul
eller et ærgerligt efterslæb at se
frem til efter juleferien. I løbet af
januar har de forskellige centre
arbejdet på at skabe overblik over
situationen og prioriteret arbejdet
med at genskabe vitale sagsakter.

Fejlen skyldtes en defekt på den
maskine, som Høje-Taastrup Kommunes data er lagret på. Desværre
var der samtidig sket en fejl i
backup-proceduren, så dokumenterne var umulige at redde.

Kræver kompensation
I øjeblikket forhandler HTK og
KMD om kompensation for tabte
dokumenter og ekstra arbejdsbyrde. Men det er ikke kun kommunen og dens ansatte, der er ramt.

Fejlen betød, at medarbejdere,
der havde arbejdet i DOCS Open
i ugen op til nedbruddet den 17.
december, havde mistet alle dokumenter og pludselig fik brug for
en god hukommelse, hvis de ikke
havde held til at finde nogle af de
mistede dokumenter i printere,
papirkurve eller sendte e-mails.

Nogle af de værst ramte centre
har stor borgerkontakt. Her er dokumentationen for et større antal
afgørelser gået tabt, så kun borgeren har skriftlig dokumentation for
kommunens afgørelse.

borgerne er forsvundet i systemet.
Derfor kan der være tilfælde, hvor
vi må besvære borgerne ved at
bede dem fremsende data endnu
engang.
Efter nedbruddet har KMD lovet at
skærpe procedurerne for at undgå
gentagelser. HTK har insisteret på
at se dokumentation for de nye og
sikrere procedurer.
Byrådscentret
Mikael Bruun Andersen
kommunikationsmedarbeder

I andre tilfælde hæmmer det sagsbehandlingen, at oplysninger om
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HR & Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet under lup
I 2010 er det igen tid til APV-/Trivselsundersøgelse. Den 16. august sendes der et spørgeskema ud til alle ansatte, hvor man har mulighed for at fortælle, hvordan man trives på sin
arbejdsplads. Frem til da er der tid til at støve
den seneste undersøgelse af og sætte fokus på
emnet gennem kurser og personalemøder.
Sikkerhedsgrupperne skal allerede nu tage stilling til,
hvornår det passer bedst ind i de ansattes dagligdag
at besvare spørgeskemaet. Undersøgelsen vil fra og
med den 16. august stå åben i tre uger.
Det vil sige, at alle ansatte har tre uger til at få udfyldt og indsendt spørgeskemaet. HR-Centret, som er
ansvarlig for APV-/Trivselsundersøgelsen, opfordrer
derfor alle arbejdspladser til at drøfte, hvordan og
hvornår de ansatte kan besvare spørgeskemaet og
deltage i undersøgelsen.
Resultat afhænger af opbakning
APV-/trivselsundersøgelsen kan ikke i sig selv skabe
det gode arbejdsmiljø, men den skaber en ramme for
at gå i dialog om alt det, der fungerer godt, og om alt
det, der måske skal gøres på en anden måde.
For at resultaterne fra undersøgelsen kan bruges, er
det vigtigt, at alle besvarer spørgeskemaet, så alle
stemmer bliver hørt, og der tegnes det rette billede af
arbejdspladsen.
Resultaterne fra APV-/Trivselsundersøgelsen skal blive
en aktiv del af arbejdspladsens videre arbejde med
arbejdsmiljøet, så det er vigtigt, at de lokale sikkerhedsgrupper bliver klædt på med såvel motivation
som faglig viden.
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Derfor udbyder HR-Centret kurser, der støtter op om
arbejdet med arbejdspladsens resultater og handleplaner. Kurserne bliver udbudt som et frivilligt tilbud
til alle sikkerhedsgrupper, og de vil blive afholdt i
september måned.
Er der ryddet op siden sidst?
Der er godt fem måneder til næste APV-/Trivselsundersøgelse gennemføres. Det giver alle arbejdspladser god tid til at arbejde med resultater og handleplaner fra sidste undersøgelse, som fandt sted for tre år
siden.
Hvilke indsatsområder har været i spil? Er indsatsområderne blevet indfriet? Tiden til næste undersøgelse
kan med fordel bruges til at gøre status og sætte fokus på det forebyggende arbejde med arbejdsmiljøet.
Kommer Arbejdstilsynet på besøg, vil de bl.a. kigge
på, om der på arbejdspladsen løbende bliver arbejdet
med arbejdsmiljøet. Her er APV-handleplanen en af
de indikatorer, som Arbejdstilsynet lægger vægt på.
Det er derfor er en vigtig opgave for alle arbejdspladser at opdatere APV-handleplanen. Handleplanen bør
løbende drøftes på møder, hvor medarbejderne er
samlet. Formålet er at vise, at arbejdet med arbejdsmiljøet ikke går i stå, men er en kontinuerlig del at
det daglige arbejde.
Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdspladsens
APV-handleplan ikke er opdateret, kan myndigheden
give et påbud.
HR-centret
Eva Rehling
teamchef, Arbejdsmiljø

HR & Arbejdsmiljø

Ny krisepsykolog
pr. 1. januar 2010
Høje-Taastrup Kommune har fået ny samarbejdspartner, Psykologcentret Trekanten, til vores krisepsykologordning. Psykologcentret Trekanten er valgt efter
en udbudsrunde i 2009 og skal derfor fremover varetage opgaven med krisepsykologhjælp i forbindelse
med arbejdsskader. Det betyder ændret procedure,
når en medarbejder har behov for en krisepsykolog.

… tidsrummet 15.00-9.00
Hvis en af dine medarbejdere har brug for psykologhjælp som følge af en arbejdsskade, skal du ringe på
vagttelefonen 33 91 36 76.

Ved arbejdsskader
… i tidsrummet 9.00-15.00
Hvis der sker en arbejdsskade, der kræver psykologhjælp, skal du som leder ringe til Arbejdsmiljøteamet
på tlf. nr. 33 91 40 41. Arbejdsmiljøteamet formidler
den videre kontakt.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte arbejdsmiljøkonsulent Maibritt Jarl på tlf. 43 59 11 79.

Husk også at informere Arbejdsmiljøteamet om hændelsen.

Ansøgning om
trepartsmidler 2010
Som led i regeringens kvalitetsreform er der igen i år,
afsat en pulje til styrkelse af kompetenceudviklingen
på arbejdspladserne.
Der kan søges om både kurser til enkeltpersoner og
fælles kurser for en hel arbejdsplads eller dele af en
arbejdsplads.
Hvor meget kan der søges om?
I 2010 er der følgende beløb til rådighed inkl. overførte midler fra 2009:

AC
OAO

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 19. marts 2010 kl. 12.
Ansøgninger sendes til Anette Zacho, HR-Centret, på
mail anetteza@htk.dk
Yderligere information om procedure og ansøgningsskemaer findes på HTKalle under Medarbejder>Medarbejderudvikling>Uddannelse>Pulje til kompetenceudvikling.
HR-Centret
Anette Zacho
specialkonsulent

146.500
1.023.500

FTF

668.600

I alt

1.838.600

25

På Grønhøjskolen løber de sig
til bedre undervisning

Snevejr er ingen forhindring for lærere og elever i 2.H. Her er det Marianne (tv.) og Lena (th.)

I 2.H på Grønhøjskolen står der motion på
skoleskemaet hver dag. Det bringer børnene i
bedre form og hjælper dem med indlæringen i
de andre fag.
2.H er en specialklasse, hvor eleverne er børn med
generelle indlæringsvanskeligheder. Derfor er undervisningen tilrettelagt individuelt for de seks elever,
der er i klassen. Klassens lærere har valgt et gennemgående tema for børnenes undervisning, og det
tema er bevægelse. Børnene skal røre sig hver dag,
og hvis der ikke står idræt eller svømning på skemaet, så skal klassen ud og løbe en tur rundt om skolen
– en tur på 900 meter.
Løbeturene giver ro
”Børnene har brug for forudsigelighed, ro og gentagelser i undervisningen. Derfor har vi gjort løbeturen
til et fast punkt på skemaet tre dage om ugen, og vi
sørger for, at eleverne ved, hvornår vi løber”, siger
klassens lærer, Ingrid Mehlsen.
Og lærerne er slet ikke i tvivl om, at løbeturene gavner klassen - og ikke kun fysisk: ”Når børnene løber,
bliver der udskilt endorfiner i kroppen, som sikrer, at
de har bedre ro og koncentration til dagens øvrige
undervisning”, lyder det fra klassens anden lærer,
Marianne Storgaard.
Inspiration til matematiktimerne
Lærerne vil gerne skabe sammenhæng mellem de
forskellige fag, og løbeturene kan sagtens fungere
som inspiration til undervisning i flere andre fag:
”Vi satser på at lave en helhedsorienteret undervisning for børnene, og derfor kan vi også bruge vores
løbeture som udgangspunkt i mange af de andre fag
f.eks. dansk og matematik”, siger klassens tredje
lærer, Lena Grenaa Jensen. I matematiktimerne kan
man f.eks. bruge antallet af gange, eleverne har løbet
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rundt om skolen, til at anskueliggøre tal, mængder og
’større og mindre end’.
Lærerne bruger også belønning i form af medaljer som et pædagogisk redskab, der skal motivere
børnene og give dem succesoplevelser. Det har de
nemlig begrænset mulighed for at opnå i de traditionelle sportsklubber.
Sund arbejdsplads
Bevægelsestemaet og de mange løbeture går godt
i spænd med HTK’s ambition om at tænke sundhed
ind i dagligdagen, og her kan man også fungere som
rollemodeller for børnene. Det er også tydeligt, at
løbeturene er blevet noget, man ser frem til i klassen:
”Vi kan slet ikke undvære vores løbeture længere”,
slutter klassens lærere interviewet, inden de trækker
i løbetøjet og begiver sig ud på dagens tur sammen
med eleverne.
Byrådscentret
Mikael Bruun Andersen
kommunikationsmedarbejder

Specialklasserne i HTK:
•	Børnene i specialklasserne på Grønhøjskolen
er klassificeret med ”vidtgående generelle
indlæringsvanskeligheder”.
•	Grønhøjskolen har ca. 50 elever i specialafdelingen, fordelt på otte klasser på syv årgange.
•	Der er sjældent mere end 6-7 elever i hver
specialklasse.
•	I alt har Høje-Taastrup Kommune ca. 200 elever i specialklasser for elever med forskellige
typer af indlæringsvanskeligheder.
•	Disse indlæringsvanskeligheder kan f.eks.
skyldes ADHD, lettere autisme eller Downs
syndrom.

Nyt om navne
1. marts 2010
Pædagogassistent/pædagogmedhjælper
Karin Kummerfeldt
Sct. Georggårdens Vuggestue
25 års jubilæum
6. marts 2010
Leder Bente Nielsen
Pension- og Omsorgscenter
40 års jubilæum

15. marts 2010
Dagplejer Anny Margit Vigholt
Dagplejen
25 års jubilæum
22. marts 2010
Rengøringsassistent Elise Krog Birkbo
Fløng Skole
25 års jubilæum

Eva Andersen går på pension
Køkkenmedarbejder Eva Andersen, daginstitutionen
Regnbuen i Hedehusene, har valgt at gå på pension den 26. februar 2010 efter 31 års ansættelse i
Høje-Taastrup Kommune. De sidste otte år har Eva
Andersen været tilknyttet Regnbuen.

Eva har været en god og trofast medarbejder, anerkendt af børn, forældre og personale.

Eva Andersen har været beskæftiget med rengøring
og har sideløbende været madmor. De sidste to år
har hun lavet mad til alle de sulte børn, som med stor
glæde har nydt godt af Evas mad og hjemmebag.

Der holdes reception for Eva Andersen den 26.
februar fra kl. 14.30 -17.00 i Regnbuen, Brøndvej 5,
2640 Hedehusene.

Vi ønsker Eva det bedste med hendes nye tilværelse,
hvor hun vil få mere tid sammen med familien.

Kæmpe ros til Tandplejen
I en brugerundersøgelse, der blev gennemført i oktober 2009, giver børn, unge og forældre kæmpe ros til
ledelsen og medarbejderne i kommunens Børne- og
Ungdomstandpleje og på Tandreguleringsklinikken.
99 pct. af de børn og unge, som kommer i Tandplejen, er samlet set tilfredse. Deres forældre er ligeså
tilfredse: 99 pct. af forældrene er enten ”Meget tilfredse” (71 %) eller ”Tilfredse” (28 %). Tilfredsheden
er ligeledes i top m.h.t. Tandreguleringen: Bortset fra
3 børn/unge er alle tilfredse med at gå på Tandreguleringsklinikken, og samtlige forældre er samlet set
tilfredse.

Blitz

Undersøgelsen peger også på, at Tandplejen skal gøre
mere for at fortælle forældrene, hvor vigtigt det er,
at de hjælper børn op til 10-12-årsalderen med den
daglige tandbørstning. Desuden skal en gruppe børn
og unge motiveres til en indsats med børsten: 5 % af
de unge fra 4. klasse og opefter fortæller, at de ikke
børster tænder dagligt.
Desuden kan kendskabet til Tandplejens udvidede
åbningstider på hverdage og ferier og kendskabet til
Tandplejens hjemmeside øges. (bsa)

99 pct. af børnene og de unge synes, at tandlægerne
er søde og imødekommende, og samtlige forældre
synes, at deres børn bliver godt modtaget på klinikken. ”… man føler sig næsten som om, det kun er
mig, de går og forbereder sig på hver dag. Det er slet
ikke slemt at komme til tandlægen!” skriver en dreng,
som angiver, at han har fået lavet mange tandbehandlinger.
401 børn og unge og 293 forældre har deltaget i undersøgelsen om Tandplejen, og 110 børn og unge og
88 forældre har deltaget i undersøgelsen om Tandreguleringsklinikken. Spørgeskemaerne er udfyldt
elektronisk i forbindelse med besøg på klinikkerne.
(Arkivfoto: Thomas Olsen)
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Vindere af
julekonkurrencen
Julekonkurrencen i sidste nummer af HøjTryK var en stor
succes med over 100 besvarelser. Se de heldige vindere
her.
I sidste nummer af HøjTryK udskrev vi en konkurrence om at tælle
julemus i bladet. Der var i alt 11 mus gemt rundt i bladet, og det svar
havde de fleste af de 126, der deltog i konkurrencen, fundet frem til. Vi
er glade for den store tilslutning til konkurrencen, og vi ønsker et stort
tillykke til de ti vindere, der blev trukket ud, og som modtog deres velfortjente marcipangris i dagene op til jul.
De ti heldige vindere
Lene Thyrén
Rådhuskantinen

Niels Jørn Jensen
Trillingeklubberne

Sonja Jørgensen
Jobcentret

Mette Værn Nielsen
Borgerservice

Birgitte Genschow
Social- og Handicapcenter

Brian Pedersen
Driftsbyen

Carl Futtrup
Driftsbyen

Mette Illemann
Økonomi- og Analysecenter

Rina Munksø
Torstorp Skole

Med venlig hilsen
Kommunikationsafdelingen

Dragica Marjanovic
Jobcentret

Ridderkorset til tre
byrådmedlemmer
To nuværende og et tidligere byrådsmedlem fik ved byrådsmødet
den 26. januar tildelt Ridderkorset
af Dannebrogordenen, nemlig
Laurids Christensen, Svend-Erik
Hermansen og tidligere byrådsmedlem Søren D. Sørensen. De
har alle tre siddet i Byrådet i 28
år og er tildelt ordenen for deres

mangeårige arbejde for Byrådet i
Høje - Taastrup Kommune. Borgmester Michael Ziegler overrakte
Ridderkorsene, og de tre modtagere får senere mulighed for ved en
audiens at takke Hendes Majestæt
Dronningen for hæderen.
(Foto: Stina Felby Egerup/Sjællandske Medier).

