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Forside:
HTK’s nye værdibaserede personalepolitik blev skudt i gang på tre temadage i
februar. 450 ledere, tillidsrepræsentanter
og medarbejderrepræsentanter blev klædt
på til at sætte gang i processen på alle
kommunens arbejdspladser. Dialog er et
centralt element i den værdibaserede personalepolitik, og her er tre medarbejdere i
gang med brætspillet ”Dialogtræneren”.
Foto: Christian Egesholm.
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KommunaldirektørENS hjørne

Fordi vi kan li’
forskellighed
Vores værdi om helhed kan
forstås og leves på mange
måder. Vi taler ofte om det
som helhed i opgaveløsningen,
at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret behandling. For mig er
helhed også et spørgsmål om
det hele menneske. Vi er knap
5.000 medarbejdere, som kan
noget forskelligt, ser forskelligt
på opgaverne og er forskellige
som mennesker
Vi drøfter det også i forbindelse
med vores nye værdibaserede
personalepolitik, som netop er sat
i gang. Her handler det om respekt
for hinandens forskellighed – både
i hver enkelts måde at løse sin
opgave på og i den livssituation, vi
hver især befinder os.
Uanset alder, køn, religion, etnicitet eller handicap skal vi bruge
de muligheder, der ligger i vores
forskellighed. Når vi sætter fokus

på den enkeltes ressourcer, kan
vi bedre bruge potentialet hos
den enkelte. Det kan så igen give
større trivsel og tilfredshed med
jobbet samtidig med, at der kan
ydes en bedre service.

at Høje-Taastrup Kommune som
arbejdsplads skaber plads til grupper, som ikke umiddelbart kan
vinde indpas på arbejdsmarkedet
– fx kan vi etablere særlige typer
af stillinger.

Hvordan sikrer vi plads
til forskellighed?
Jeg tror, at forårets arbejde med
vores værdibaserede personalepolitik på jeres arbejdspladser vil betyde, at der kan komme en fælles
forståelse for, hvordan vi skaber
endnu bedre plads til forskellighed
– og udvikler den enkeltes særlige
og individuelle egenskaber.

Når vi har mangfoldigt sammensatte arbejdspladser, sikrer vi,
at kommunens ansatte afspejler
kommunens borgere. Vi sikrer, at
det bliver det lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, fordi
ansøgerfeltet udvides. Samtidig sikrer vi arbejdskraften nu
og fremover ved fx at fastholde
seniorer.

Inde i bladet kan I læse om Økonomi- og Analysecentrets flotte
nominering til en pris for deres
arbejde med mangfoldighed. Her
har de taget særligt udgangspunkt
i vores værdi om menneskelighed
og positivt livssyn.

Jeg tror på, at et øget fokus på
mangfoldighed og mangfoldighedsledelse vil styrke og fastholde
Høje-Taastrup Kommunes position
og muligheder for at fremstå som
en attraktiv og udviklingsorienteret
arbejdsplads i den stadig stigende
konkurrence om nye medarbejdere
og ledere.

Fokus på det rummelige
arbejdsmarked
Når der tales om mangfoldighedsledelse er det også som en særlig
indsats i forhold til det rummelige
arbejdsmarked. Byrådet vil gerne,

Nyd foråret!
Hugo Pedersen

Blitz
Vi fejrer den nye handicappolitik. Den
11. marts blev Høje-Taastrup Kommunes nye
handicappolitik fejret ved et arrangement i
Byrådssalen, hvor ca. 60 borgere og medarbejdere i kommunen var mødt op. Politikken blev fejret med sang og musik, oplæg,
politisk debat og - ikke mindst - uddeling af
kommunens nye handicappris. Prisen gik til
Telehandelshus, der beskæftiger og uddanner synshandicappede. Arrangementet blev
rundet af med en skål i champagne og dertil
kransekage og sandwich.
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I gang med den
værdibaserede
personalepolitik
Den 25., 26. og 27. februar
blev der afholdt temadage,
der udgjorde startskuddet for
udrulningen af kommunens
værdibaserede personalepolitik. 450 ledere, TR og medarbejderrepræsentanter deltog
i arrangementerne, som blev
afviklet i Taastrup Idrætshaller.
Temadagene bestod af forskellige
oplæg af blandt andre Hovedudvalget, HR-chef Hanne Borchersen
og gode historier fra arbejdspladser, hvor værdierne allerede er i
brug. Ledere og medarbejderrepræsentanter deltog sammen og
fik fælles forståelse og input med
hjem.
Dialog er et centralt element i den
værdibaserede personalepolitik, og
dialog var således også et gennemgående tema i arrangementerne. Der var afsat tid i programmet til dialog om betydningen
af den nye politik på de enkelte
arbejdspladser, og brætspillet
”Dialogtræneren” blev introduceret
og afprøvet.
Der er ikke helt rigtigt, at HøjeTaastrup Kommune som noget helt
nyt indfører værdibaseret personalepolitik. I virkeligheden har
samarbejdet mellem ledere, TR og
medarbejdere i mange år været
båret af tillid og dialog – og ikke af
formelle regler. Med den værdibaserede personalepolitik tager samarbejdet nu klart udgangspunkt i
vores fire værdier.
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Stemningen under temadagene
var meget positiv, deltagerne
bidrog engageret, og debatten om
den nye politik og dens betydning
var livlig. HøjTryK var til stede
og spurgte en række deltagerne
om, hvordan den nye politik blev
modtaget.

Der var gang i dialogen som her omkring spillet Dialogtræner.

Også i HR-Centret var man meget tilfredse med temadagene.
Specielt glade var man for den
positive modtagelse af spillet
Dialogtræneren, som HR-Centret
selv har udviklet til at understøtte

den fortsatte proces på arbejdspladserne.
Byrådscentret
Christian Egesholm,
kommunikationskonsulent

Hanne Jørgensen, plejehjemsassistent, Vestervænget, TR for FOA
- Jeg er overhovedet ikke bekymret
for overgangen til det nye. Jeg er vant
til værdibaseret ledelse fra Amtet,
men det kræver dygtig ledelse.
- Modtagelsen vil afvige meget fra den
ene arbejdsplads til den anden, ligesom det vil være individuelt. Nogle har
brug for faste rammer, mens andre er
mere åbne over for dialog.
- På Vestervænget har vi været gode
til at ”bøje” reglerne. Da vi overgik til
kommunen, var forskellen markant,
og reglerne mere ”stive”.
- De nye regler er en udfordring for lederne, og man kommer ikke
udenom forskelsbehandling. Der må vurderes og besluttes individuelt
og ud fra den enkelte situation.

Peter Jørgensen, pædagog, SfO Kæret, Fløng Skole
- Jeg er meget positiv over for det nye og tror ikke det bliver noget problem.
Vi er en moderne virksomhed og skal være fleksible, og vi skal tage højde for
individuelle behov.
- Hos os vil det blive modtaget positivt, da vi er nået et stykke i processen.
- Vi er godt i gang, og vores leder går ind for åbenhed, dialog og medarbejderindflydelse. Fx arbejder vi i teams, hvor ansvaret uddelegeres.
- Der vil nok blive noget ”fnidder”, men hvis lederne er dygtige til at argumentere for deres beslutninger, skal det nok gå godt.

Vibeke Lynge, næstformand i Hovedudvalget
- Jeg har bekymringer om hvordan det vil gå, når reglerne forsvinder og erstattes
af dialog og/eller individuelle løsninger. Men jeg forventer, at vi i løbet af processen
vil finde løsninger, der gør, at det nye glider glat igennem.
- Jeg tror, den nye politik vil blive positivt modtaget, og at processen vil bidrage
hertil.
- Jeg tror ikke forskellen vil blive stor, men det vil være meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads alt afhængig af, hvor langt man er i processen. Nogle
steder vil man nok ikke mærke den store forskel, da man allerede praktiserer
åbenhed og dialog.
- Det stiller store krav til lederne at håndtere forskelsbehandlingen. Lederne skal
tænke sig godt om, når de skal vurdere i den enkelte situation. Og de skal være
gode til at argumentere for deres valg/beslutning.
- Vi har høje forventninger til processen, og vi har fra medarbejderside haft fokus
på, at ledere og TR har kørt parløb, og det har direktionen bakket os op i.

Hugo Pedersen, kommunaldirektør
- Mange enheder giver udtryk for, at de allerede arbejder med værdibaseret personalepolitik. I direktionen vil vi understøtte den fortsatte udvikling med dette
arbejde, ligesom vi ønsker at sætte fokus på det.
- Når vi skal have optimalt udbytte af vores værdibaserede personalepolitik,
kræver det uddannelse af både ledere og medarbejdere.
- Hvis vi skal undgå ”fnidder” om forskelsbehandling, kræver det, at lederne
er gode til at argumentere for deres beslutninger. Men det kræver samtidig, at
medarbejderne anerkender, at forskellige situationer bliver behandlet forskelligt,
og det betyder forskellige løsninger.

Der vil være videreuddannelse for ledere,
TR og medarbejderrepræsentanter i efteråret 2009.
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God telefonservice
- dit ansvar
Bliver din telefon altid besvaret? Og giver du altid en telefonservice, der lever op til vores fire værdier? Det vil vi sætte fokus på
i den kommende tid, for vores telefonservice er vigtig i forhold til
vores omdømme hos borgerne, brugerne og vores samarbejdspartnere.
Vores overordnede servicemål
for borgerkontakt beskriver, hvad
vi alle skal leve op til, når vi
har borger- eller brugerkontakt.
I Borgerservice-centret har vi
arbejdet videre med målene, for
vi vil godt tage vores centernavn
bogstaveligt og gå foran som det
gode eksempel.
Vi arbejder fx løbende med vores
skriftlige kommunikation, så den
lever op til det, vi har lovet borgerne. Og vi har opstillet servicemål, som vi måler på i forhold til
respons-tider i telefonomstillingen,
ved personlig betjening og i vores
eget call-center. Både mål og
målopfyldelse offentliggøres på

hjemmesiden og ved lejlighedsvis
annoncering.
Hvordan besvares opkald?
Næste indsatsområde er fælles for
hele kommunen og handler om
vores samlede telefonservice. Med
udgangspunkt i vores værdibaserede telefonpolitik skal vi sikre
os, at vores lokale telefonservice
er i orden, dvs. først og fremmest
skal alle opkald besvares. Men det
er jo ikke nok, at telefonen bliver
taget: vi skal også have fokus på,
hvordan vi besvarer opkaldene.
Vores værdibaserede personalepolitik anviser vejen med udgangspunkt i vores fire fælles værdier:

Menneskelighed og et positivt livssyn
Jeg er imødekommende og udviser indlevelsesevne over for den
person, jeg taler med. Samtalen er ligeværdig og med respekt
for forskellige synspunkter, udtryksform og eventuelle sproglige
begrænsninger.

Professionalisme
Jeg sikrer, at ingen opkald går tabt. Jeg sikrer, at alle samtaler
håndteres fagligt korrekt, eller jeg sørger for, at samtalen stilles
videre til den kollega, der har den nødvendige faglige kompetence. Jeg sikrer mig, at mine udsagn er tydelige og forståede, og at
der er klarhed omkring et eventuelt videre forløb, når samtalen
afsluttes.

Engagement
Jeg er opmærksom på vigtigheden af god telefonservice, og jeg
medvirker til at fremme en god telefonservice, da jeg er bevidst
om, at det medvirker til, at kommunen har et godt omdømme.

Helhed
Jeg er opmærksom på helhedsorientering i min telefoniske kommunikation, også når det er udover mit eget fagområde, og jeg
sikrer, at der tages hånd om alle aspekter i en given sag.
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Direktionen har besluttet, at en
gruppe bestående af centerchefer
fra fire centre skal stå i spidsen
for en proces, hvor vi lokalt skal
arbejde med at forbedre vores
telefonservice. Gruppen består af
centercheferne fra Børne- og Ungerådgivningscentret, Byrådscentret, Jobcentret og Borgerservicecentret.
Analysefirma måler
telefonservicen
Ligesom vi i Borgerservice-centret
måler på vores service, vil vi nu
også måle på den lokale telefonservice. Vi vil derfor i samarbejde
med et analysefirma måle i fem
centre, hvordan den lokale telefonservice fungerer.
Konkret sker det ved, at der gennemføres et antal opkald, dels til
centeret på rådhuset, men også til
nogle af de institutioner, der hører
til det pågældende center. Der måles både på respons, altså om et
opkald bliver besvaret, og på den
mere bløde del, nemlig hvordan
opkaldene håndteres i forhold til
vores værdibaserede personalepolitik.
Tilbagemelding og ny måling
Det enkelte center får en tilbagemelding på, hvad der gøres godt,
og hvor det kan gøres bedre. Det
kan man vælge at opfatte som
kontrol, men vi synes i gruppen, at
det er enestående mulighed for at
kvalitetssikre telefonservicen, og
derfor skal det ses som en positiv
mulighed for at gøre tingene endnu bedre eller for at få bekræftet,
at det gøres godt.
Ca. 6 måneder senere gennemføres en ny måling, det kan være af
andre centre eller en opfølgning i
et center på den første måling, afhængig af resultatet af den første
måling.
Vi har i dag kun en antagelse om,
at vores telefonservice generelt
ikke er god nok, og vi tror, vi alle
kan komme i tanke om situationer,
hvor vi ikke lige fik stillet telefonen

om, inden vi gik til et møde, eller
hørte en telefon ringe på et tomt
nabokontor og måske ikke tog
initiativ til at besvare opkaldet.
Måske har vi også prøvet i en
stresset situation at være lidt kort
for hovedet, når vi har besvaret
et opkald,
Giv telefonservicen et eftersyn
Vores telefonservice er med til at
forme vores omgivelsers opfattelse af os, og vi ønsker at være
en moderne, serviceorienteret
virksomhed. God telefonservice

er en af forudsætningerne for, at vi
opfattes på den måde.
Vi opfordrer derfor alle centre og
institutioner til at lave et serviceeftersyn af den lokale telefonservice
allerede nu og justere der, hvor I
kan se, at der er plads til forbedringer.
Ane Stallknecht, centerchef for
Børne- og Ungerådgivningscentret,
Dorthe Nielsen, Jobcenterchef,
Karin Albertsen, centerchef i Byrådscentret og Peer Anker Hansen,
Borgerservice-centret.

Vores telefonservice er
vigtig i forhold til vores
omdømme hos borgerne,
brugerne og samarbejdspartnere.

Nyt fra byrådssalen

Vision for
nyt bibliotek
Byrådet har vedtaget vision og
program for indretningen af
det nye bibliotek på Taastrup
Hovedgade.
Det er visionen at skabe et nutidigt
og fremtidssikret bibliotek, som
kan tilbyde kommunens borgere et
sted for tilegnelse af viden gennem
bøger og digitale medier. Samtidig
skal biblioteket danne ramme om
en bred vifte af kulturelle aktiviteter
og fungere som et attraktivt mødested for borgerne.
Biblioteket skal udformes, så det
rummer en stor grad af fleksibilitet for at fremtidssikre det som et
dynamisk bibliotek. Den tidligere
retsbygning ombygges, så historien
bevares i kraft af de eksisterende
ydermure, mens det indvendige af
bygningen forvandles til en ny og
moderne institution for viden og
læring.

Store, fleksible, åbne og
gennemlyste rum – sådan
ser skitseforslaget til det
nye bibliotek ud.
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KVIK-stafet:

En vej til et
tværfagligt fundament
KVIK er mere end blot en proces – det er også forbedrede
resultater for både kommunen som helhed, den enkelte
institution, medarbejderne,
brugere og borgere. Denne
gang fortæller Institutions- og
Skolecentret (ISC) om deres
KVIK-arbejde.
Hvornår har I gennemført en
KVIK-proces?
- November 2007 - marts 2008.
Alle 11 medarbejdere deltog i KVIK
for at skabe en helhed.
Nævn tre forbedringsområder,
som I har fokus på som følge af
KVIK
- Arbejdsopgavefordeling, ledelse
samt socialt fokus og sociale spilleregler.
Hvordan har I arbejdet med
forbedringsområderne, og hvilke
resultater har det skabt?
- Med hensyn til arbejdsopgavefordelingen var vi alle involveret i
at afdække arbejdsopgaver, både
individuelt, i hver faggruppe og
fællesmængder af arbejdsopgaver
på tværs af faggrupperne. Vi har
bl.a. diskuteret vores kerneydelse,
prioritering af opgaver og øget
tværfagligt samarbejde.
Arbejdet med opgavefordelingen
har skabt et bedre fundament for,
at vi kan dele vores viden med
hinanden og arbejde mere tværfagligt i opgaveløsningen.
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Større åbenhed og mere
fællesskab
I forhold til ledelse efterspurgte
medarbejderne en fælles udmelding fra ledelsen, som på den
baggrund har udarbejdet et sæt
retningslinjer, der sætter rammerne for de ansatte i ISC.
Ledelsens retningslinjer har resulteret i en større tydelighed og
åbenhed omkring, hvilke rammer
og forventninger vi arbejder indenfor. Dette har skabt en større
vished for medarbejderne.
Når det gælder det sociale fokus
meldte to medarbejdere sig til at
udarbejde et sæt sociale spilleregler for ISC. Debatten omkring det
sociale fokus har skabt en bedre
stemning og en større følelse af
fællesskab. Alle har taget ansvar
for at sikre, at værdierne holdes
ved lige og tænkes ind i den fælles hverdag.
Bedre samarbejde
Alt i alt har det været en stor
gevinst, at alle medarbejdere har
deltaget i hele KVIK-processen.
Arbejdet har betydet en større
åbenhed medarbejderne imellem
og fra ledelsens side, samt at flere
medarbejdere tager ordet og stiller spørgsmål. Det har i høj grad
givet mening at tilpasse KVIKmodellen til vores virkelighed, således at KVIK-arbejdet både er en
åben proces og danner ramme om
igangværende problemstillinger.
Hvilke resultater har KVIK-arbejdet skabt for jeres brugere?
- Vi er blevet bedre til at
kvalificere vores arbejde
ved at byde ind på hinandens opgaver. Vi har
opnået et bedre internt
samarbejde, hvilket vi har
en forventning om også
smitter af i vores måde
at samarbejde med vores
eksterne enheder på.

KVIK-arbejdet har givet
mere åbenhed og en større
følelse af fællesskab i Institutions- og Skolecentret.

Samtidig har vi indarbejdet KVIK i
vores aftalestyring, hvorved der er
iværksat en brugertilfredshedsundersøgelse.
Sammenhæng med
kerneopgaver
Hvordan vil I fortsat holde fokus på
forbedringsarbejdet?
- Vi følger løbende op på indsatsområderne på vores ugentlige centermøder. I det kommende kvartal
vil der være ekstra fokus på KVIK
forud for den næste runde.
Vi oplever KVIK som en meget omfattende model, der på nogle temaområder kan være svær at relatere
til kerneopgaverne i daginstitutioner
og skoler. Fremadrettet er det, der
ligger os mest på sinde i forhold til
KVIK-arbejdet, at få skabt sammenhænge til dette arbejde og mange
andre målinger og evalueringer mv.,
som vi er underlagt.
Kobling til skoler og
institutioner
Vores institutioner og skoler arbejder i dagligdagen med kvalitetsudvikling og evaluering af deres
praksis, så de har begreberne inde
under huden. Derfor er det vigtigt
at sikre sammenhængende, systematiske rammer for den pædagogiske refleksion. Vi er som fagcenter
nødt til at have høje ambitioner
om at kunne tilpasse KVIK i den
relevante kontekst for, at det skal
give mening.
Målet er, at KVIK bliver et meningsfuldt værktøj for udvikling af det
pædagogiske arbejde og er mere
direkte koblet til det kvalitetsudviklingsarbejde, som skolerne og
institutionerne i forvejen laver.
Vi sender stafetten videre til
Økonomi- og Analysecentret. Vi vil
gerne høre, hvorvidt og hvordan
ØAC anvender KVIK til at måle
temperaturen på deres samarbejde
med fagcentrene.
Institutions- og Skolecentret
Dorthe Agerlund Sloth,
specialkonsulent

ØAC nomineret til pris
for mangfoldighed
Menneskelighed og et positivt
livssyn er andet og mere end
ord i Økonomi- og Analysecentret, og det har resulteret
i en nominering til dette års
MIAPRIS.
Høje-Taastrup Kommune er netop
gået i gang med udrulning af kommunens værdibaserede personalepolitik. Omdrejningspunktet er
kommunens fire værdier. I Økonomi og Analysecentret (ØAC) har vi
haft stor fokus på de fire værdier –
og særligt én værdi har sat præget
på vores daglige samspil i centret:
menneskelighed og positivt livssyn.
Ligesom mange andre enheder i
kommunen består ØAC af mange
forskellige mennesker, og et
positivt samspil og et dagligt højt
humør kræver, at værdien menneskelighed og positivt livssyn ikke
kun tales men udleves.
Plads til alle
Nogle vil sige, at ØAC er en broget
skare. Selv omtaler vi vores forskellighed som mangfoldig. Ikke
kun hvad angår etnicitet (vi er syv
forskellige nationaliteter), men
også religion (otte religioner), alderssammensætning og uddannelsesbaggrunde. Og så mener vi, at
det er muligt at skabe rammer til
alle medarbejdere – også dem, der
har et handicap, der ikke kan ses.
Det helt centrale for os er, at vi ser
muligheder og kan finde frem til de
personlige ressourcer. Præmissen

Det synlige bevis på den flotte nominering – fra venstre Susanne Nour fra Institut
for Menneskerettigheder sammen med Flemming Sommer, Ana-Maria Gallardo Ruiz,
Youssef Habashy og Tilde Holm Bjerre, ØAC. Foto: Stig Stasig.

er fortsat, at vi har nogle opgaver,
der skal løses, men gennem en
fælles værdi som menneskelighed
og positivt livssyn mener vi, at vi
får skabt en positiv ånd på vores
arbejdsplads.
Stolte af nominering
Vi er meget stolte af kommunens
værdi om menneskelighed og
positivt livssyn, som hos os har
medført, at vi i dag er en mangfoldig arbejdsplads. Derfor har ØAC
søgt ”MIAPRISEN”. Prisen, som
uddeles af Institut for Menneskerettigheder, er Danmarks eneste
erhvervspris for mangfoldighed
og lige muligheder. Prisen tildeles
virksomheder, der i både politik
og praksis er med til at fremme

mangfoldighed og ligebehandling
- uanset køn, etnisk oprindelse,
religion, alder, handicap og seksuel
orientering.
Vi er i ØAC rigtig stolte af, at dommerkomitéen valgte at nominere
ØAC til prisen for 2009. Selvom vi
ikke vandt, er vi stolte af, at andre
også kan se værdien i at skabe en
god arbejdsplads med afsæt i gode
relationer, der bygger på kommunens grundlæggende værdier. Og
som betyder, at vi ser forskellighed
som en ressource og et aktiv.
Økonomi- og Analysecentret
Ana-Maria Gallardo Ruiz,
centerchef

Etnisk specialenhed fortsætter
Høje-Taastrups særlige ekspertise
med hensyn til at skaffe flygtninge
og indvandrere i job var ved kommunalreformen i 2007 baggrunden
for, at den landsdækkende Specialfunktion for den Etniske Beskæftigelsesindsats (SEBI) blev lagt
netop her.
SEBI sikrer landets jobcentre viden
og metoder til brug for den etniske

beskæftigelsesindsats og har siden
sin oprettelse serviceret de 91
jobcentre landet over med tilbud
om konsulentbistand, temamøder
og netværk.
Nu har Høje-Taastrup Kommune og
Beskæftigelsesregion Hovedstaden
& Sjælland besluttet at forlænge
aftalen om drift af SEBI frem til
2011.

Specialfunktionen har blandt andet
indsamlet og formidlet metoder i
forhold til særligt udsatte ledige,
om brugen af mentorer og omkring
samarbejdet med de praktiserende
læger. Dertil kommer orientering
af jobcentrenes medarbejdere om
ny lovgivning og relevante temaer
som f.eks. kulturelle og kønsbestemte barrierer.
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Seniortimer i HTK
1. januar 2009 trådte nye regler om seniordage i kraft. Her
kan du læse om, hvad de betyder for dig.
Trepartsaftalerne fra 2008 indførte
2, 3 eller 4 seniordage fra det
fyldte 60. år. Der er dog den undtagelse, at nogle brancher får ret
til dagene allerede fra det fyldte 58
år. Det drejer sig om den pædagogiske branche (herunder dagplejere), rengøringsområdet, SOSU,
specialarbejdere og husassistenter.

gamle MED-aftale.
3) M
 an var ansat i 2008.

Fælles for grupperne gælder, at
man får retten til dagene det år,
man fylder henholdsvis 58 år og
60 år. Selvom man fylder 58 år eller 60 år den 31. december 2009,
har man ret til alle seniordagene
i 2009.

Vi giver her en række eksempler,
som illustrerer både, hvordan den

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne blev der i mange
overenskomster aftalt tilkøb af
ekstra seniordage, sådan at nogle
personalegrupper samlet set har
fået 5 seniordage (trepartsaftale
og overenskomst).
Ingen forringelser
De nye regler om seniordage bevirkede, at de sektor-MED aftalte
seniortimer er blevet sagt op til
ophør med udgangen af 2008.
De nye regler er for nogle grupper
knap så gode som de gamle, og
for at ingen medarbejdere, skal
opleve forringelser, har direktionen
besluttet, at man laver en såkaldt
”lukket gruppe”.
Den lukkede gruppe består af
medarbejdere, som efter de gamle
MED-aftaler havde ret til seniortimer i 2008. For denne gruppe
gælder, at man har ret til det antal
seniordage/seniortimer, der giver
mest.
Der er tre ting, der skal være
opfyldt, for at man er omfattet af
den ”lukkede gruppe”:
1) D
 er var en MED-aftale i 2008
om seniortimer på det område,
hvor man er ansat.
2) M
 an skal opfylde alderskravet
for at være omfattet af den
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De medarbejdere, som ikke var
omfattet af sektor-MED seniortimerne i 2008, følger Trepartsaftalen. Det samme gælder nye
medarbejdere, der er ansat fra 1.
januar 2009 uanset alder.

lukkede gruppe fungerer, og hvordan forholdene er for de øvrige
medarbejdere.
Hvis man har spørgsmål, er man
velkommen til at kontakte HRCentret på tlf. 43 59 18 65.
HR-Centret
Jette Lange,
personalekonsulent

Eksempel 1
Ruth Jensen er pædagog og fyldte 56 år i 2008. Ifølge den gamle
MED-aftale havde hun ret til 20 seniortimer. Derimod har hun først
ret til seniordage efter Trepartsaftalen, når hun fylder 58 år. Ruth
Jensen har således fortsat ret til de 20 seniortimer efter den gamle
MED-aftale.

Eksempel 2
Leif Olesen fylder 63 år 2009. Han er specialarbejder på fuld tid, og
har efter Trepartsaftalen ret til 4 seniordage, mens han efter sektorMED aftalen havde ret til 40 timer.
De gamle seniortimer
4 dage efter trepartsaftalen
udgør 4 x 7,4 timer:
Rest

40,00 timer
29,60 timer
10,40 timer

Eksempel 3
Elna Hansson er rengøringsassistent og fylder 58 år i 2009. Hendes
personaleorganisation har tilkøbt ekstra dage, og dermed har hun
ret til 5 seniordage i 2009.

Eksempel 4
Henrik Eriksen er økonom og fylder 55 år i 2009. Efter de gamle
MED-regler skulle han være fyldt 55 år i 2008 for at have ret til
seniortimer. Da han først fylder 55 år i 2009, opfylder han ikke alderskravet, og er dermed hverken omfattet af retten til seniortimer
eller seniordage.

Eksempel 5
Ceylan Akadiriz er fyldt 58 år i 2009 og arbejder som SOSU-assistent. Da der ikke har været en Sektor MED-aftale om seniortimer
på SOSU området, har Ceylan ingen gamle seniortimer. Til gengæld
har hun ret til 2 seniordage efter Trepartsaftalen.

Høje-Taastrup er
klimakommune
Både globalt og lokalt er belastningen af klimaet en af vores største udfordringer. Derfor har Høje-Taastrup Kommune underskrevet
en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening og er dermed
klimakommune. Klimaaftalen betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal
reducere sin CO2-udledning med 2 % om året fra 2009-2013 – både
for kommunens egen virksomhed og for kommunen som helhed.
Her kan du læse om nogle af de mange klima-tiltag, som kommunen
er i gang med.

Varmetab set
fra luften
Bør vinduerne udskiftes? Er muren ordentlig isoleret?
Inden længe vil omkring 2000 familier i Fløng og
Hedehusene få afdækket varmetabet fra deres huse
ved hjælp af overflyvninger, hvor husenes varmetab
termo-fotograferes fra luften. Alle data samles i en
3D-model, der viser, hvor varmespildet er. HøjeTaastrup bliver den første kommune, der anvender
denne form for varmetabskortlægning fra firmaet
Scankort i sin klimaindsats.
Verdenspremiere
Scankort filmer husene fra luften med særligt udstyr, termografiudstyr, der kan registrere selv små varmeforskelle.
En 3D-model af området kan efterfølgende med forskellige
farver vise graderne af varmetab på bygningerne.
3D-teknikken er så nøjagtig, at man vil kunne se, om det
er vinduerne, væggene eller taget, der taber varme og har
behov for en energirenovering.
Så vidt vides er det er første gang nogensinde, at man ved
hjælp af overflyvninger samler data om varmetab i en 3Dmodel.
”Vi ser det som et effektivt redskab til at kortlægge varmetab og til at vise borgerne, hvor de med fordel kan renovere
deres huse og dermed reducere deres varmespild”, siger
borgmester Michael Ziegler.
2000 huse filmes
Der er tale om det første pilotprojekt i Danmark, og 3Dvarmetabet bliver i første omgang vist på mindst 2000 huse

Et stort varmetab vil lyse rødt, mens et
lavt varmetab bliver vist i blåt. Her er det
City 2, der er termograferet.

i Hedehusene og Fløng. Derudover vil man kunne se varmetabet på enkelte bygninger og bebyggelser som City 2,
Rådhuset og kommunens Driftsby.
”Forhåbentlig bliver resultaterne i Hedehusene og Fløng
så gode, at projektet kan udvides til hele Høje-Taastrup”,
understreger Michael Ziegler.
Varmetab på nettet
3D-værktøjet vil blive tilgængeligt for alle via Google Earth
og lagt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside www.htk.
dk. Det er forventningen, at det kan præsenteres i efteråret. City 2, Dansk Retursystem A/S, Nykredit og Rockwool
yder økonomisk støtte til projektet.
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Skoleelever i klimakamp
Reerslev Skole har fået et nyt, miljøvenligt varmeanlæg. Udover at spare CO2 og penge har det også sat
klimaet på dagsordenen hos eleverne.
Noget skulle der gøres, da en olietank for to år siden begyndte at lække på Reerslev Skole. Samtidig var det gamle
fyr blevet for dyrt i drift. Og hvorfor ikke tænke grønt og
klimavenligt, når der nu skulle installeres et nyt varmeanlæg?
Løsningen blev et lokalt kraftvarmeværk. Det producerer
både el og varme og består af en dieseldrevet motor og en
varmepumpe. Motoren bruger biodiesel, der er almindelig
diesel blandet op med organiske produkter som halm og
affald fra svineproduktion.
I dagtimerne bliver 70-90% af skolens el-forbrug dækket af
anlægget, og CO2-udledningen er reduceret fra 170 til 115
tons om året. Der er investeret 360.500 kr. i det nye anlæg,
og man forventer en energibesparelse på 120.000 kr pr. år.
Tilbagebetalingstiden er således ca. tre år.

Nye vaner
Udover at producere el og varme bliver anlægget også
brugt i skolens natur- og teknikundervisning: på kurver og
tabeller kan eleverne tydeligt se elforbruget i skolens bygninger. Det har gjort indtryk, og børnene er blevet bedre til
at slukke lyset og skrue ned for radiatorerne.
”Eleverne er blevet mere bevidste om at sørge godt for
miljøet. Det er vigtigt, at de får ejerskab og kan se konkrete resultater. Faktisk spørger eleverne nu, hvorfor vi ikke
har solfangere, så det er noget, vi vil se nærmere på”, siger
skoleleder Jens Arnt.
Skolens tekniske serviceleder Jesper Sørensen kunne også
tænke sig et automatisk varmesystem, så man kan styre
temperaturen i hvert enkelt lokale.
”Hvis der for eksempel kommer aftenskolehold kl. 19, vil
vi kunne indstille systemet til at tænde for varmen i lokalet
kl. 18 og automatisk slukke igen kl. 22, når holdet er slut”,
forklarer Jesper Sørensen.

Eleverne på Reerslev
Skole er blevet mere
miljøbevidste - her
tjekker David, Simon
og Kristoffer skolens
elforbrug.

Fra skrald til legepladser
Miljøkampen fortsætter udenfor lokalerne. Før i tiden ryddede kommunens gartnere op på skolens grund. Nu fjerner
eleverne selv brugt papir og andet skrald, og de penge
skolen sparer til oprydning, kan elevrådet råde over. Sidste
år var det 50.000 kr. Ledelsen doblede beløbet op, og elevrådet valgte at bruge pengene til tre nye legepladser.

Fokus på kommunens
bygninger
Høje-Taastrup går i gang med et projekt efter den såkaldte
ESCO-model, hvor kommunen lader en energitjenestevirksomhed gennemføre tiltag, der skal nedsætte energiforbruget i kommunens bygninger (ESCO = Energy Service
Company). Projektet skal bidrage til, at Høje-Taastrup
Kommune når målet om en CO2-reduktion på 2 % de kommende år.
”Det er et ambitiøst mål, fordi vi allerede har allerede har
skruet meget ned for energiforbruget og høstet gevinsten
i form af mindre CO2-udledning. Med det nye energispareprojekt styrker vi vores klimaindsats”, siger borgmester
Michael Ziegler.
Største ESCO-projekt i Danmark
Projektet kommer til at omfatte alle kommunens bygninger,
i alt 270.000 m2, og er i areal det hidtil største projekt af
sin art i Danmark. Det vurderes, at projektet vil kunne nedsætte energiforbruget og CO2-udledningen med ca. 18 %.

Energitjenestevirksomheden vil typisk straks gennemføre
meget store investeringer for at reducere energiforbruget
og dermed CO2-udledningen og efterfølgende sørge for, at
anlæggene overvåges og drives optimalt. Udover at spare
energi og nedsætte CO2-udledningen vil ESCO-projekter
meget ofte medføre mærkbare forbedringer af arbejdsmiljøet i form af fx bedre lysforhold og bedre indeklima. De
opnåede energibesparelser vil finansiere investeringen i
energisparetiltagene.

Sparetips

• Efterisolering af loftet i hus på 120 m2 (fra 50 mm til 250
mm). Spar 50% af varmeregningen og 4900 kg. CO2 om året.
• Skru én grad ned for radiatorerne. Spar 6 % af varmeregningen og 110 kg. CO2 om året.
• Kør kollektivt 20 km til arbejde i stedet for i bil. Spar 2700 kr.
og 990 kg. CO2.
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El-forbruget
skal ned
El-forbruget stiger, og den kurve skal knækkes.
Derfor indgår Høje-Taastrup en kurveknækkeraftale
med Elsparefonden. Med aftalen forpligter kommunen sig til at reducere sit samlede årlige elforbrug
med 2 % om året 2009 – 2013.
Aftalen gælder kommunens eget elforbrug, og reduktionen
skal ske i forhold til forbruget i 2007, som var på 9.122.000
kWh. Der vil således være tale om en samlet reduktion på
mindst 912.200 kWh i aftaleperioden.
En væsentlig del af Høje-Taastrup Kommunes samlede
energiforbrug består af elektricitet. Elektricitet medfører
i forhold til f.eks. forbrug af fjernvarme og naturgas en
forholdsmæssig stor udledning af CO2. Derfor er der grund
til at have særlig fokus på reduktion af elforbruget, og
offentlige institutioner og andre storforbrugere kan spare

Billede: Elsparefonden.

betragteligt på elregningen gennem energirigtige indkøb og
andre energisparetiltag.
Følg med på nettet
Institutioner, som bruger mindst 100.000 kWh om året, skal
være tilknyttet Elsparefondens ”Se Elforbrug”, der registrerer og offentliggør institutioners elforbrug på internettet.
Derudover ønsker kommunen at prioritere det gode arbejdsmiljø ved valget af el-besparende tiltag, fx ved lys- og
ventilationsløsninger.

Knæk selv el-kurven
Computere og fladskærme
Spar 630 kr. eller 315 kWh om året ved at udskifte en stationær pc og en almindelig, tyk skærm med en energirigtig
bærbar.

Køleskab og fryser
Spar 400 kr. eller 200 kWh om året ved at udskifte et
køleskab og en fryser (mindst 5 år gamle) til A-mærkede
modeller.

Belysning
Spar 560 kr. eller 280 kWh om året ved at udskifte syv
glødepærer ud med A-pærer.

Standby-forbrug
Spar 260 kr. eller 130 kWh om året ved at slukke fem apparater med standby-forbrug.

Gammelsø
– en bæredygtig bydel
I de kommende år etablerer Høje-Taastrup Kommune en
helt ny bæredygtig bydel - Vision Gammelsø - nær Hedehusene. Målet er at skabe et byområde, som sprænger rammerne for, hvad der endnu er demonstreret på dansk grund
i forhold til at tænke energi og miljø ind i byudviklingen.
Her skal man planlægge et nyt, fremtidsorienteret og
attraktivt byområde helt fra grunden med energirigtige
bygninger kombineret med en bæredygtig flerstrenget
energiforsyning baseret
på en høj udnyttelse af
vedvarende energikilder. Høje-Taastrup Kommune vil demonstrere,
at en hel ny bydel kan
opføres CO2-neutralt
som en prototype for
fremtidens byudvikling.
Billede: 11CityDesign.

Energiforbruget ned i Hedehusene og Fløng
Som særlig indsats i klimaplanen og i sammenhæng med
projektet for Gammelsø sættes også fokus på den øvrige
del af Hedehusene.
Høje-Taastrup Kommune vil samarbejde med Høje Taastrup
Fjernvarme, boligselskaber, Rockwool, Teknologisk Institut, Vestegnens Kraftvarmeselskab, den nystiftede Fløng
Klimaforening, Energitjenesten Sjælland og eventuelle
andre aktører om en samlet energioptimerings-plan for den
eksisterende bygningsmasse i Hedehusene /Fløng.
Målet er, at Hedehusene/Fløng kan blive et samlet eksempelprojekt for ny og gammel bygningsmasse. På grundlag
af erfaringerne herfra kan resultaterne bredes ud til resten
af kommunen.
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Klimapakker
i Fløng
Ny pakkeløsning skal gøre det lettere for borgere i Fløng at
gøre deres bolig energivenlig.
Miljø- og Energicentret, Fløng Klimaforening og en række
andre aktører er gået i gang med at udvikle klimapakker,
som skal gøre det nemt at komme i gang med at energirenovere sin bolig.
En klimapakke vil bestå af tre ting: rådgivning, energirenovering (isolering, energiruder mv.) og en valgfri finansieringsløsning. Ideen er, at den fremtidige besparelse på
varme- og elregningen skal finansiere investeringen.
Energisparepuljen støtter projektet med 780.000 kr., og
Høje-Taastrup Kommune deltager i en følgegruppe.
Klimapakker skal hjælpe borgerne
Klimapakkerne udvikles på baggrund af 20 energigennemgange. Energitjenesten koordinerer udviklingen af klimapakkerne i tæt samarbejde med finansieringsselskaber,
håndværkere, rådgivere og boligejere.
Projektet skal munde ud i markedsføring og salg af klimapakker via Fløng Klimaforening – både til medlemmer og
øvrige borgere.

FNs klimapanel anbefaler, at vi hver især på langt
sigt reducerer CO2-udledningen med 80% - i
februar inviterede Fløng Klimaforening til et debatmøde om klimaudfordringen. Foto: Carsten Hald.

”Det helt unikke ved indsatsen i Fløng er, at her gælder det
om at hjælpe hinanden til at gen nemføre det, som man dy
best set godt er klar over er nødvendigt, men som ikke
bliver gjort”, siger Knud Anker Iversen fra Miljø- og Energicentret.
Stort potentiale
Der er ca. 950 husstande i Fløng, og langt de fleste boliger
er fra 1960’erne og 1970’erne. Hvis de ikke allerede er renoveret, er tiden inde til en grundig forbedring af boligerne.
40 % af energiforbruget går i dag til opvarmning af bygninger, så der er store gevinster at hente ved at sætte ind her.

Se fire Fløng-familiers forsøg på at reducere
CO2-udledningen med 80 % i DR2 Temalørdag til efteråret.

Udbygning af fjernvarmen
Når fjernvarme erstatter fx naturgas reduceres klimabelastning med op til 40-50 %. Derfor er Høje-Taastrup
Fjernvarme i gang med at udarbejde et beslutningsgrundlag
i forhold til at udbygge fjernvarmen i kommunen. Derudover deltager kommunen som sparringspartner i projektet
”Varmeplan Hovedstaden”, som afdækker det nuværende

og de kommende års energiforbrug og produktionskapacitet
i Hovedstadsområdet.
Vision Gammelsø-projektet skal også afdække muligheden
for brug af lavtemperatur-fjernvarme i lavenergi-byggeri.

Sparetips
•B
 rug indkøbsnet i stedet for plasticposer 4 gange om ugen Spar 400 kr. og 16
kg. CO2 om året.
• Aflever 5 sodavandsdåser om ugen i pantautomaten i stedet for at smide dem
i skraldespanden. Spar 250 kr. og 10 kg. CO2 om året.
• Tag korte brusebade på max fem minutter hver dag i stedet for 10 minutter.
Spar 975 kr. og 65 kg. CO2.

Klimaarbejdet i
Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcentret er tovholder på kommunens indsats og står også for at
udarbejde kommunens klimaplan. Læs mere på ww.htk.dk/klima.
Marts 2009.

Forudsætningen for gode
resultater er bl.a. overskud
på ”kontiene” for sygefravær, trivsel og udvikling.
Det har Borgerservice
arbejdet på og opnået.

Overskud på
flere måder
Overskud er ikke kun rå økonomi, men kan også gøres op på
andre måder, siger centerchef i Borgerservice Peer Anker Hansen, der her beretter om det vigtige i at få overskud på blandt

Afledt af ovenstående har vi også
fået tilført overskud til udvikling.
For et par år siden kunne vi med
nød og næppe klare dagen og
vejen i forhold til den daglige drift.
Nu har vi for alvor overskud til at
udvikle vores borgerservice med
nye tiltag.
Bedre beslutninger
Overskud hos medarbejderne i
vores LokalMED har også betydet,
at vi har fået et godt omdrejningspunkt, hvor vi kan kvalificere
beslutningerne i centeret, hvilket
ikke mindst har betydning når
forandringernes vinde blæser.

andet kontiene for sygefravær, trivsel og udvikling. Det er nemlig vigtige forudsætninger for gode resultater.
Da jeg i slutningen af 2008 gav
mig selv den opgave at sætte
et - og kun et ord - på året der
gik, var det overskud, der for mig
kendetegnede året. Dels var det
en stor glæde, at vi både i forhold
til drift, løn og ramme kom i land
med et plus, men det er jo blot en
del af opgaven, at vi holder vores
budgetter.
Overskud kan også gøres op på
andre områder, fx har vi haft
overskud af arbejdstimer, da vores
sygefravær faldt markant i 2008.
Vi taler om mindst 2000 timer, der

i stedet bl.a. er brugt på at give
borgerne service, og som har givet
os en mindre stresset hverdag.
Trivsel – en af forudsætningerne for gode resultater
Hvis jeg ser på vores ”trivselskonto”, viser den også overskud. Ligesom vi løbende følger de økonomiske poster, så måler vi kvartalsvis
på trivslen i centeret, og her er
der øget trivsel målt på tilfredshed
med både arbejdsplads og ledelse.
Overskud på trivselskontoen er
grundlæggende forudsætninger for
gode resultater.

Vi har en medarbejderdrevet trivselsgruppe, der også har haft det
overskud, der skal til for at bidrage
med gode arrangementer og små
overraskelser til glæde for alle i
centeret.
Styr på styringen er en forudsætning for, at vi kan have en
attraktiv arbejdsplads, og for at vi
kan give det, vi er her for, nemlig
god borgerservice. Men vi skal
sikre, at der også er overskud på
de andre ”konti”, der har lige så
stor betydning.

Borgerservicecentret
Peer Anker Hansen, centerchef

Få besøg af sundhedsbussen
”Besøg af sundhedsbussen” er
navnet på en ny folder, der fortæller, at bl.a. institutioner og skoler
kan få besøg af Høje-Taastrup
Kommunes sundhedsbus ved særlige arrangementer, hvor sundhed
er sat på programmet for institutionernes brugere.
Emnerne kan f.eks. være sunde
madpakker, fysisk aktivitet i indlæringen, ældres kost eller forebyggelse af rygestart hos skoleelever.

Her er altså en mulighed for at
sætte sundheden på dagsordenen
på en anden måde ude i de enkelte institutioner over for brugerne
f.eks. børnene i en institution eller
en skole.
Folderen kan ses på hjemmesiden
under Sundhed eller fås i Borgerservice.
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Helsepiloter klar til at
støtte kollegerne
Pensions- og Omsorgscentret deltager sammen med ti andre kommuner i projekt Rask i job, som
skal styrke sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Det beskrev vi i sidste nummer af HøjTryK.
Som led i dette projekt er der nu uddannet 21 helsepiloter, der skal støtte kollegerne.

21 energiske og motiverede medarbejdere fra pensions- og omsorgsområdet har nu afsluttet deres uddannelse som
helsepiloter.

Uddannelsen er forløbet over 2 x
3 dage, hvor der har været teori,
motion, kost og livsstil på programmet. Der vil efterfølgende
blive to opfølgningsdage. Alle
helsepiloter har bestået eksamen
og er klar til at få overrakt deres
bevis den 1. april.

12

Helsepiloterne har selv nedskrevet
nogle personlige mål og været
igennem samme test, som de skal
tilbage og tilbyde deres kollegaer.
Testen er frivillig, personlig og et
tilbud om en selvevaluering, hvor
man besvarer et helseprofilskema

med 11 spørgsmål om sin livsstil
– og til sidst er der nogle fysiske
målinger:
 Kondital
 Test af blodsukker
 Test af blodtryk
 BMI-tal
 Test af mavemuskler

Uddannelsen var klart guld værd. Jeg fik motiva-

Jeg må indrømme, at jeg havde lidt betæn-

tion og tro på mine egne evner samt nøglen til

keligheder ved projektet da jeg mødte første

en sund livsstil. Jeg vidste ikke før, at livet er en

dag. Som ene hane i kurven og som uddannet

cykel med 10 gear - og nogle gear bliver aldrig

fysioterapeut var jeg ikke sikker på at helsepilot-

brugt. Det er et mål i sig selv at bruge alle de

uddannelsen var noget for mig. Men jeg er blevet

gear fremover, og det vil jeg arbejde på - med

meget positivt overrasket. Hele ”ånden” i pro-

glæde og begejstring.

jektet, altså trivsel på arbejdspladsen og glæden

Det spændende i projektet er, at jeg ikke er

ved at bevæge sig sammen med andre, adskil-

alene, men sammen med mine kollegaer - og det

ler projekt Rask i Job fra formaninger og løftede

vil sikkert lykkes og give succes.

pegefingre, som præger lignende tiltag. Jeg tror

Latifa Ait Idbibne, Helsepilot Sengeløse Plejecen-

på at det kommer til at gøre en forskel!

ter

Jesper Asbirk, Helsepilot Espens Vænge

Herudover har helsepiloterne fået
kendskab til, hvordan de tager
den motiverende samtale med
kollegaen og støtter kollegaen i
at sætte nogle personlige mål.
Helsepiloterne er blevet lært op i,
hvordan de skaber netværk med
kollegaerne og sætter aktiviteter
i gang for de udvalgte medarbejdere og enheder i projektet.
Masser af motion
og aktiviteter
Programmet var alle dage præget
af motion og aktiviteter. De sidste

tre dage, skulle helsepiloterne lave
motion og aktivitetsprogram til
hinanden – og sidste dag deltog
lederne i slutningen af dagen, hvor
de også fik lov til at mærke, hvad
helsepiloterne havde lært. Uddannelsesdagene var fyldt med glæde,
trivsel og positive og engagerede
medarbejdere.
HR-Centret
Helle Mølleskov,
projektleder

Nu skal vores helsepiloter ud og motivere os til
en dejlig sund tilværelse. Jeg syntes selv det er et
knaldgodt projekt, som vi ikke før har haft i HTK.
Men alt nyt kan være svært - jeg hørte en kollega
sige: ”jeg vil ikke finde mig i at blive sat i bås,
hverken som buttet eller fordi jeg har været syg
gennem et stykke tid”. Vi tog en lang snak om,
at det ikke handlede om at blive sat i bås, men
en ærlig bekymring for en kollegas ve og vel, og
et tilbud til den enkelte, om at de i arbejdstiden
kunne få støtte til motion, kostændring, undersøgelser, sammen med en (kollega) helsepilot, som
kender en. Jeg håber de personer, som er så heldige at blive udvalgt til projektet, ser det som et
positivt tiltag og prøver at få flere kollegaer med
på vognen, det vil give mere skæg og ballade i
dagligdagen for os alle.
Fællestillidsrepræsentant, FOA
Brith Dorph Josephsen

Uddannelsen foregik ikke bag et skrivebord.

Område

Helsepilot

Torstorp Køkken

Lone Kraiberg, Bente Carlsen

Torstorp Dement

Jytte Hansen

Træningscentret
Espensvænge

Rita Møller, Jesper Asbirk

Henriksdal – Køkken

Grethe Jensen

Henriksdal – Aktivitet

Jeanette Lyster

Hjemmeplejen – Rengøring/indkøb

Heidi Lanther, Annette H.
Profft

Hjemmeplejen – Vesterkøb

Dorthe J. Agerby, Merete
Rister

Hjemmeplejen – Vesterparken

Sille Kring, Susanne Tracy

Kløverhuset

Marianne Jeppesen, Gitte
Jensen

Sengeløse Plejecenter

Edith Jensen, Latifa Ait Idbibne,
Birgit Nielsen

Team Visitation

Mette Vejlø Rathe, Vibeke
Welzel

Få et sundhedstjek
Sundhedsordningen tilbyder igen et sundhedstjek. Det sker den 12. maj i sundhedsklinikken i Jobcentret og - som noget helt nyt - i
sundhedsbussen.
Du kan møde sundhedsbussen to steder:
Hedehusene skole, Græshøjvej 4
(ved parkeringspladsen) kl. 8–10.
Sengeløse skole, Spangåvej 10
(ved parkeringspladsen) kl. 10.30–12.30.
Sundhedstjek i Jobcentret er kl. 14–18.
Du skal bestille tid, så tilmeld dig via
Wellatworks hjemmeside - www.wellatwork.
dk.

Ved sundhedstjekket kan du få målt blodtryk, kolesterol, vægt,
fedtprocent og få foretaget en konditest.
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De søgte om Trivselsprisen
- se hvorfor og bliv inspireret
Da Trivselsprisen 2008 blev
uddelt til Plejegruppen Boulevarden, var der forinden indsendt i alt 15 ansøgninger fra
arbejdspladser i kommunen, som
også havde arbejdet seriøst med
deres arbejdsmiljø og trivsel.
Den viden vil vi gerne brede ud i
organisationen for at andre kan lade
sig inspirere, blive nysgerrige efter
at få mere at vide og meget gerne
kontakte nogle af de, som har været
en del af historierne.
Vi synes, de gode historier fortjener
at komme frem i lyset, hvorfor essensen er trukket ud og kort beskrevet
nedenfor. I de kommende numre af
HøjTryK vil vi løbende fortælle om alle
15 ansøgere. De første fire kommer
her.
HR-Centret
Maibritt Jarl og Anette Zacho,
HR-konsulenter

Familiehuset
Hvordan
Gennem daglig dialog samt udvikling og vedligehold af fagligheden skaber Familiehuset
struktur og klare rammer. De har udviklet en
model for intern supervision, hvor alle deltager.
I hverdagen mødes de omkring bordet, ved
morgenstund og frokost, siger ’tak for i dag’, når
de går hjem, og hejser flaget, når en medarbejder har fødselsdag.
Hvor
I hverdagen i Familiehuset.
Hvorfor
Fordi det giver indflydelse, en oplevelse af fællesskab og en stemning af tryghed og varme.
Hvad fik de ud af det
Tryghed, indflydelse på egen arbejdsdag, trivsel.
Kontakt for yderligere
oplysninger:
Familiehuset, Lena Hansen, tlf. 43 35 15 50
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Spiren
Hvordan
På tre dage etablerede institutionen et funktionelt miljø for personale og børn. Dernæst foregik
indkøring af nye børn parallelt med håndværkere
i bygningen, som slet ikke var færdig. Gennem
fokus på forældresamarbejdet kom institutionen
op at køre. Institutionen arbejder ud fra FISHfilosofien, der har fokus på at skabe glæde i
dagligdagen.
Hvor
I institutionen, ude såvel som inde, og i al slags
vejr.
Hvorfor
Fordi medarbejderne og lederen er fagligt bevidste. Fordi der fra starten er blevet fokuseret på
personaletrivsel.
Hvad fik de ud af det
En institution, der – med deres egne ord – emmer af pædagogik og professionalisme.
Kontakt for yderligere
oplysninger:
Heidi Jette Høgsholt, tlf. 43 55 22 99.

Borgerservicecentret
Hvordan
Borgerservice har en trivselsgruppe,
som disponerer over 25.000 kr. om
året. Beløbet er brugt til en bred vifte af sociale aktiviteter og hverdags
”highlights”.
Hvor
De fleste aktiviteter er foregået i arbejdstiden, bowling-aftenen foregik
dog udenfor rådhuset.
Hvorfor
Fordi det er vigtigt at holde liv i og
udvikle trivslen på arbejdspladsen.
Nøgleordene har været: Sammenhold, lære hinanden at kende, nærvær, opmærksomhed for sig selv og
andre, styrke samarbejdet på tværs
af etagerne.
Hvad fik de ud af det
Adspurgt synes de fleste, at de har
fået et bedre og sjovere arbejdsklima. Der bliver smilet og grinet lidt
mere i hverdagen.
Kontakt for yderligere
oplysninger:
Centerchef Peer Anker Hansen, tlf.
43 59 16 06.

Plejegruppen
Rugvænget
Hvordan
Organiserer arbejdet mellem sig ved sygefravær. Hjælper
hinanden, drager omsorg – med respekt for den enkelte.
Har klare retningslinier for håndtering af langtidssygefravær. Ler med hinanden.
Ros og anerkendelse fra daglig leder.
Hvor
I plejegruppen i dagligdagen.
Hvorfor
Fordi det giver en glad hverdag.
Hvad fik de ud af det
Konkrete tilbagemeldinger fra to tidligere elever med meget
positiv feedback og ønsker om at komme tilbage.
Kontakt for yderligere
oplysninger:
Daglig leder Connie Larsen, 43 35 25 57.

Blitz
Pris til K-team. HTK’s konfliktmæglingsteam, K-Team, har fået tildelt Liviafondens pris for sit arbejde med konflikter i
etniske minoritetsfamilier. K-Teamet består
af ni medarbejdere, der er uddannet til
at vejlede og mægle i sager om generationskonflikter og tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber. Det er første gang,
Liviafonden uddeler priser til personer og
initiativer, der møder denne verdens konflikter på nytænkende og fredelig vis. Fra
venstre ses Helle Blomquist, Benthe Hansen, Peter Hessner, Mette Stribolt, Michael
B. Andersen og Birgitte Holm. Derudover
består K-teamet af Lise Kaa Høyer, Ditte
Andersen og Monica Eversen.
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Penge til
kompetenceudvikling
Som et led i regeringens
kvalitetsreform er der med
trepartsforhandlingerne i 2008
tilført kommunerne en ekstra
pose penge til medarbejdernes
kompetenceudvikling.
Så mange penge er der
Høje-Taastrup Kommune har fået
i alt 3.608.000 kr. fordelt over en
fireårig periode. Pengene er opdelt
i tre hovedorganisationspuljer - se
skemaet.
Hvem fordeler pengene?
De enkelte fagforbund har udpeget
medarbejderrepræsentanter til
et beslutningsforum. Sammen
med kommunens ledelse, har de
kompetencen til at træffe beslutninger om, hvordan pengene skal
anvendes. De udpegede medarbejderrepræsentanter er:
Beslutningsforum vedr. OAOområdet:
- Heidi Hansen (PMF)
- Lone Hartmann (HK)
- Niels Krüger (SR)
- Brith Josephsen (FOA)
- Jesper J. Nielsen (Metal)
- Jørgen Boll (SL)

første gang er ansøgningsfrist. For
at tilrettelægge dette, er der nedsat et koordinerende forum. Det
koordinerende forum består af:
- Brith Josephsen (OAO-området)
- Vibeke Lynge (FTF-området)
- Anne Mette Holme Bertelsen
(AC-området)

Beslutningsforum vedr. FTFområdet
- Tine Tom Petersen (DSR)
- Vibeke Lynge (DLF)
- Lisbeth Jensen (BUPL)
- Torben Munch Frandsen (Kon)
Beslutningsforum vedr. AC
- Anne Mette Holme Bertelsen
(AC)
- Lone Henriksen (BIBL)

Fra HR-Centret deltager HRkonsulent Ane Kerstine Saabye
og HR- og personalechef Hanne
Borchersen.

Fra ledersiden deltager HR- og
personalechef Hanne Borchersen. Ledelsen vil blive suppleret
med centerchefer fra de berørte
områder.

Så snart det koordinerende forum
har materialet klar, bliver der
lagt nærmere information ud på
HTKalle.

Hvordan søger man?
Der er endnu ikke truffet endelig
beslutning om, hvordan medarbejderne søger, og hvornår der

HR-Centret
Ane Kerstine Saabye,
projektmedarbejder

2008

2009

2010

2011

52.000

78.000

78.000

26.000

OAO

420.000

630.000

630.000

210.000

FTF

356.000

475.000

475.000

178.000

I alt

828.000

1.183.000

1.183.000

414.000

AC

Arbejdsmiljøguide
I anledning af at Høje-Taastrup Kommune har fået en ny
arbejdsmiljøstrategi, har Arbejdsmiljøteamet udarbejdet
en arbejdsmiljøguide. Guiden er skrevet til alle sikkerhedsgrupperne og beskriver
•o
 pgaver og ansvar for arbejdsmiljøet i Høje-Taastrup
Kommune,
• informations- og hjælpekanaler for sikkerhedsarbejdet,
• den forebyggende indsats på vores arbejdspladser.
Selvom arbejdsmiljøguiden primært er skrevet til sikker-
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hedsgrupperne, egner den sig også til en drøftelse på arbejdspladsen om, hvordan jeres arbejdsmiljø bliver tænkt
godt ind i det daglige arbejde.
Sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsledere vil få guiden tilsendt senest den 1. april, og derudover vil den ligge
på vores intranet sammen med vores ny arbejdsmiljøstrategi under Løn og personale - Trivsel og arbejdsmiljø.
HR-Centret
Eva Rehling, teamchef

Nye stillinger skal fremme
integration og oplæring
KL og KTO har indgået en aftale om integrations- og oplæringsstillinger. Alle arbejdspladser i HTK får et tilbud om oprettelse af
denne type stillinger.
Stillingerne er målrettet nydanskere, som kan have forskellige
baggrunde med hensyn til sprogkundskaber og uddannelse.
En integrations- og oplæringsstilling er en ansættelse, hvor
den pågældende ansættes med
80 % arbejdstid til 80 % løn. De
resterende 20 % skal bruges til
opkvalificering i den konkrete
stilling. Det konkrete kompetenceudviklingsbehov skal afdækkes i
forbindelse med ansættelsen.
Man kan højst være i en integrations- og oplæringsstilling i et år.

Herefter overgår man til en fast
stilling på fuld tid.
HR-Centret arbejder med en
løntilskudsmodel, som skal yde
de arbejdspladser, der ønsker at
tilbyde en integrations og oplæringsstilling, en lønrefusion sådan
at arbejdspladsen ikke kommer
til at bære hele lønudgiften på de
80 %.
Mentorordning
Ansatte i integrations- og oplæringsstillinger skal have tilknyttet
en mentor, som på en særlig måde
følger den ansatte i opkvalifice-

ringsforløbet. Mentoren har flere
roller – en af dem bliver at hjælpe
nydanskeren til at lære det danske
arbejdsmarked at kende. Man kan
kalde det en kulturel afkoder.
For at være bedst muligt klædt på
kommer både mentor og mentee
(medarbejderen) på et kursus i,
hvad det vil sige at være aktiv på
det danske arbejdsmarked.
HR-Centret er inden for kort tid
klar med informationsmateriale,
som vi sender ud til samtlige
arbejdspladser. Her vil man kunne
orientere sig om de konkrete
vilkår.
HR-Centret
Jette Lange,
personalekonsulent

Tilfredshed med bo- og dagtilbud
Der er tilfredshed med boog dagtilbuddene på det
specialiserede socialområde
for voksne i Høje-Taastrup
Kommune. Rapporten om
tilsynene i 2008 viser, at der
er en god og positiv stemning
på de steder, som har været
besøgt.
Beboere og brugere udtrykker
tilfredshed med de rammer, de

modtager deres ydelser under,
både når det gælder botilbud og
dagtilbud.
Både beboere og brugere er tilfredse med personalet, og de føler
sig medinddraget i de beslutninger,
der vedrører deres eget liv - f.eks.
kost, motion og aktiviteter - og i
den støtte og hjælp, personalet
giver dem.

skal løses inden for de forskellige
områder.
Bemærkninger om bygninger
Tilsynsbesøgene har ikke givet
anledning til bemærkninger om
indhold og de ydelser, tilbuddene
leverer. Dog er der et par steder,
hvor bygningerne trænger til ombygning og vedligeholdelse. Der er
taget initiativer i forhold til dette.

Og der er god overensstemmelse
mellem medarbejdergruppernes
kompetencer og de opgaver, der

Fyraftensforedrag om arbejdsglæde
Kom og hør Connie Svendsen fortælle om ”Tilfredse
medarbejdere – tilfredse kunder – fremragende resultater!”
Tid og sted
Onsdag den 13. maj kl. 15.15. i byrådssalen på rådhuset. Læs mere på Kursusportalen på intranettet og
tilmeld dig online.

Giv ”Det lille ekstra” – til glæde for dig selv, dine kolleger og din arbejdsgiver.
HR-Centret
Anette Zacho,
HR-konsulent
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Nye IT-systemer på vej
I løbet af foråret og sommeren udfases vores nuværende ITkontorpakke, Office XP, samt mail- og kalendersystemet GroupWise. Læs her hvordan og hvornår.
ny ESDH-løsning til erstatning
for Docs Open. Den nuværende
kontorpakke giver allerede nu udfordringer, som ikke bliver mindre
med tiden.
Af hensyn til sammenhængen med
Docs Open har det ikke været muligt at skifte til den nyeste version
af Office, Office 2007, på nuværende tidspunkt.

Alle pc’ere skal byttes til pc’ere med
de nye installationer – det sker i løbet
af maj og juni på rådhuset.

Word, Excel og PowerPoint bliver
udskiftet til Microsoft Office 2003,
og GroupWise bliver erstattet med
Outlook 2003. Der sker ingen
ændringer i Access. Skiftet skal
sikre bedre sammenhæng med
nuværende og kommende fagsystemer, herunder en kommende,

Pc’ere byttes på rådhuset
Af hensyn til it-sikkerheden på
den enkelte pc, skal alle pc’ere i
kommunen have installeret den
nye Office 2003 sammen med en
række sikkerhedsmæssige opdateringer.
Da der ikke er nok kapacitet på itnetværket til den store opdatering
(nyt image), skal samtlige pc´ere
en tur forbi rådhuset og ombyttes
til en pc med de nye installationer.
Pc´ere, der er over 3-4 år, gamle
udskiftes samtidigt til nye.
Udskiftningen/ombytningen vil ske
i perioden fra den 11. maj til og
med den 23. juni.

Fra GroupWise til Outlook
Al din nuværende e-post (mails)
og dine kalenderoplysninger bliver
flyttet fra GroupWise til Outlook.
Det er dog ikke muligt at overføre
dine rettigheder/fuldmagter til
fælles e-post kasser. Der vil blive
udarbejdet en vejledning til denne
øvelse, som bliver lagt på HTKalle.
Bemærk, at e-mails, der er placeret
i arkivet i GroupWise, heller ikke
kan flyttes.
Flytningen af mail og kalenderoplysninger sker i weekenden den 7.9. august. Outlook 2003 vil således
være klar mandag den 10. august.
Introduktion og uddannelse
Den nye Microsoft Office-pakke
(Word, Excel og PowerPoint) er
ikke markant anderledes end vore
nuværende Office-pakke. HTK’s elearningkurser bliver opgraderet til
Office 2003, og alle medarbejdere
vil kunne benytte sig af tilbudet.
Når det gælder Outlook 2003, vil
der blive tilbudt en kombination af
e-learning og traditionelle kurser.
Hvis du vil vide mere, kan du finde
yderligere oplysninger på HTKalle
under Sådan gør du - IT og telefoni
– Office 2003.
IT-Centret
Jean Rygaard, centerchef

Adgang til intranettet
– HTKalle for alle
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Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune kan
få adgang til intranettet HTKalle – også selv om, du
ikke i dit daglige arbejde er oprettet som IT-bruger i
kommunen. Du skal blot have adgang til en pc med
internetadgang – fx hjemme, på arbejdspladsen eller
på biblioteket.

resten med små bogstaver.
Eksempel på brugernavn: Birgit20018801
Indtast kodeord således: De sidste fire cifre i dit CPRnummer.
Eksempel på kodeord: 0120
Vælg ”HTK-intranet”.

Sådan gør du
Start internettet op på en computer.
Skriv hjemmesideadressen: http://sslvpn.htk.dk/
I vinduet ”Sikkerhedsadvarsel” trykkes på ”Ja”.
Indtast brugernavn således: Det første fornavn fra
din lønseddel + de første 8 cifre i dit CPR-nummer.
Bemærk at det første bogstav skal være med stort og

Feriehuse m.m.
På HTKalle har du adgang til fx at læse om og ansøge
om kommunens feriehuse for ansatte. Du har også
adgang til information om kurser og sundhedsordning
– foruden information om dit eget center, MED- og
sikkerhedsreferater og meget mere.

Fødselsdage og jubilæer
1. april 2009
Pædagog
Susanne Lindblad Nielsen
Daginstitutionen Regnbuen
25 års jubilæum
14. april 2009
Social- og sundhedshjælper
Edith Sonja Jensen
Sengeløse Plejecenter
50 års fødselsdag
28. april 2009
Social- og sundhedshjælper
Susanne Strømgaard
Plejecentret Baldersbo
50 års fødselsdag
29. april 2009
Social- og sundhedsassistent
Laila Balschmidt
Kløverhuset
50 års fødselsdag
29. april 2009
Plejer
Maj-Britt Vellejus
Kløverhuset
50 års fødselsdag
1. maj 2009
Pædagogmedhjælper
Merete Harborg
Daginstitutionen Agerhønen
25 års jubilæum
2. maj 2009
Rengøringsassistent/
køkkenmedhjælper
Laila Nielsen
Plejecentret Henriksdal
50 års fødselsdag

3. maj 2009
Pædagogisk konsulent
Dorte Sustmann Hansen
Børne- og
Ungerådgivningscentret
50 års fødselsdag
4. maj 2009
Pædagogmedhjælper
Lisbeth Frost Jensen
Daginstitutionen Bjælken
50 års fødselsdag
6. maj 2009
Sygehjælper
Majbrith Vendelbo Floor
Taxhuset, afd. Lagunen
50 års fødselsdag
9. maj 2009
Pædagogmedhjælper
Pia Ulla Hjortsøe
Daginstitutionen Solhøj
50 års fødselsdag

19. maj 2009
Assistent
Karin Nielsen
Taastrup Ungdomsskole
50 års fødselsdag
24. maj 2009
Specialarbejder
Stig Normann Larsen
Driftsbyen
50 års fødselsdag
28. maj 2009
Sygehjælper
Gitte Rasmussen
Taxhuset
50 års fødselsdag
1. juni 2009
Støttepædagog
Annette Koch Hjorhøj
Børne- og
Ungerådgivningscentret
25 års jubilæum

10. maj 2009
Overlærer
Jens Bang
Linie 10
50 års fødselsdag
19. maj 2009
Pædagogmedhjælper
Anette Tougaard
Sengeløse Børnehave
50 års fødselsdag
19. maj 2009
Overlærer
Birgit Lyngenbo
Charlotteskolen
25 års jubilæum

Ny kommunikationschef
Den 1. april tiltræder Winnie Jakobsen som ny
kommunikationschef i Høje-Taastrup Kommune.
Winnie Jakobsen kommer fra en stilling som
kommunikationschef i Danfoss. Inden da var hun
i en årrække kommunikationschef i Danmarks
Nationalbank.
Winnie Jakobsen, der er 48 år og cand.polit., har
erfaring med mange aspekter inden for intern og
ekstern kommunikation, bl.a. strategisk kommunikation.
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Borgerrundtur
– et tilbud til dig
Nu har du chancen for at komme
på tur rundt i Høje-Taastrup Kommune og opleve steder og seværdigheder, du ikke ser til daglig:
Årets Borgerrundtur løber af
stabelen den 5. maj, og medarbejdere i HTK er velkomne til at
deltage.
Det er en god mulighed for at
komme rundt i HTK og lære kommunen bedre at kende. Nogle af
dine kommunale kolleger er guider
i busserne, så undervejs får du alle
historierne om det, I passerer.
Det er 38. gang, byrådet inviterer
alle borgere og ansatte på virksomheder i Høje-Taastrup Kom-

Spring på en af Borgerrundturens busser og
prøv at være turist i HTK.
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mune på en kommune-rundvisning
i bus - og HTK-medarbejdere er
som sagt også meget velkomne til
at deltage.
Borgerrundturen finder sted om
aftenen, og der vil være opsamlingssteder forskellige steder i
kommunen – altså sikkert også et
sted, der er bekvemt for dig.
Der vil komme nærmere information på www.htk.dk om tidspunkt,
tilmelding, opsamlingssteder osv.

Byrådscentret
Birgitte Städe,
kommunikationskonsulent

