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KommunaldirektørENS hjørne

Godt samarbejde om svære
budget-udfordringer
Velkommen tilbage fra sommerferien! De fleste af jer har
nok holdt jeres ferie nu, og jeg
håber, at I er kommet tilbage
med fornyet energi efter nogle
goder uger, hvor familie og
venner, interessante aktiviteter og ren afslapning har
præget dagene.

Der er altid god brug for ferierne
til at ”lade batterierne op”. Men
behovet var måske ekstra stort for
mange ansatte i administrationen
efter juni måneds forløb, hvor 60
stillinger skulle nedlægges. Lykkeligvis blev antallet af afskedigelser reduceret til under det halve,
idet nogle medarbejdere valgte
fratrædelser, og fordi det lykkedes
at omplacere en række medarbejdere i ledige stillinger andre steder
i kommunen.
Nedskæringer er på ingen måde
en rar situation, men det er min
opfattelse, at alle gjorde deres
bedste for at få afskedigelsesrunden til at forløbe så ordentligt som
muligt og i overensstemmelse med
de principper, som var udarbejdet i
Hovedudvalget. HR- og personalechefchef Hanne Borchersen fortæller om forløbet her i bladet.
Kommunen har tilbudt hjælp og
information både på dagen og i
tiden efter. Vores tilbud om krisehjælp blev forståeligt nok benyttet
af flere af de opsagte. Desuden
har tillidsrepræsentanter og ledere
haft mange samtaler med berørte
medarbejdere. En del har benyttet sig af tilbud om informationsmøder på Jobcentret, og 14 har
taget imod kommunens tilbud

om kursus og rådgivning hos et
firma, som er specialister i såkaldt
’outplacement’ – altså at hjælpe
opsagte medarbejdere i nyt job.
Endelig garanterer vores interne
jobbank, at de opsagte medarbejdere kommer til ansættelsessamtale, hvis de søger en ledig stilling i
kommunen. Der har ikke været så
mange ledige stillinger endnu, men
foreløbig én medarbejder har på
den måde fået et nyt job i kommunen, og jeg håber, at det lykkes
for flere.
Ny organisation på rådhuset
Afskedigelserne var alene en konsekvens af kommunens økonomiske situation. Da vi nu fremover
skal være færre til at løse opgaverne i administrationen, ændrer
vi også vores organisation: Vi nedlægger nogle centre på rådhuset og
flytter funktioner sammen på nye
måder for at kunne løse opgaverne
anderledes og endnu mere effektivt. Vi er forhåbentlig på plads og
kan fortælle mere i oktober-nummeret af HøjTryK.
Når vi bliver færre til at løse opgaverne, skal vi være gode til at se
med friske øjne på både opgavernes prioritering og på vores måde
at løse dem. Den udfordring er
ledere og medarbejdere i administrationen i fuld gang med i denne
sensommer.
Budget 2011 hænger ikke
sammen
Men det bliver også en udfordring for alle andre i kommunen,
for kommunens budget for 2011
hænger ikke sammen: Der kommer
ikke lige så mange indtægter fra
skatter m.v., som der er udgifter i
kommunens godt 3 mia. kr. store
budget.

Aftalen mellem Kommunernes
Landsforening og staten forhindrer,
at skatten kan sættes væsentligt
op. Altså må kommunen reducere
sine udgifter. Hvordan det skal ske,
er byrådets afgørelse. Så vi kender
først vores økonomiske rammer for
de enkelte områder, når budgettet
for 2011 er vedtaget af byrådet i
oktober i år.
Men vi har selvfølgelig udarbejdet
en lang række analyser og forslag
til, hvor byrådet kan vælge at spare. I den proces har vi forsøgt nye
veje til at inddrage alle medarbejderes viden og synspunkter. På tre
stormøder om kommunens økonomiske situation, som borgmesteren
holdt i juni, mødte mange op for at
lytte og bidrage.
Og på intranettet HTKalle åbnede
vi en idébank, hvor rigtig mange
medarbejdere har bidraget med
forslag til besparelser og nye måder at gøre tingene på.
Tak for bidrag og idéer
Jeg vil her sige tak for de rigtig
mange gode bidrag og idéer, der
er kommet! Forslagene er studeret med interesse både i direktionen og i vores Økonomi- og
Analysecenter, og de indgår i det
materiale, byrådet får forelagt ved
budgetforberedelserne.
Jeg vil også gerne takke vores
MED-udvalg og Hovedudvalget for
en meget konstruktiv indsats og
godt samarbejde. Vi vil bestræbe
os på at fortsætte den gode linje.
Hugo Pedersen
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Masseafskedigelser i HTK
Den 24. juni 2010 er en dag som de fleste i administrationen husker. Det var den dag en række
medarbejdere inden for ledelse og administration fik at vide, at kommunen påtænkte at opsige
dem eller omrokere dem til andre stillinger med budgetbesparelser. Der var tale om en såkaldt
”masseafskedigelse”. Oprindeligt skulle der have været afskediget 60 medarbejdere, men med
frivillige ordninger og omrokeringer, endte antallet af afskedigelser på 24.
Det var en dag, som alle godt
kunne have undværet. Det gælder
alle de medarbejdere, som i de
foregående 10 dage havde gået
og været nervøse for, om det nu
var dem, der ville blive ramt. Det
gælder også de ledere, som skulle
gennemføre samtalerne, og som
gerne ville gøre det så ordentligt
og så værdigt som muligt. Og det
gælder ikke mindst de 24 medarbejdere, for hvem arbejdslivet
brat ændrede karakter, da de fik
den triste besked, at det var dem,
der var udpeget som dem, der var
påtænkt opsagt.

vi ikke på nuværende tidspunkt.
Det afklares først i forbindelse
med budgetbehandlingen. Men
hvis der kommer en ny runde,
skal vi bruge erfaringerne fra den
første, så vi sikrer, at det i givet
fald kommer til at ske på en så
hensynsfuld og værdig måde som
muligt.

Mange syntes, at det var meget
lang tid at gå og være nervøse i.
Som noget af det første i processen, blev der indkaldt til forhandlinger mellem ledelsen og medarbejdernes repræsentanter samt
HU. Når der er tale om ”masseafskedigelser”, gælder der særlige
lovkrav til disse forhandlinger.

Forberedelsen er vigtig
At gennemføre en masseafskedigelse er en meget omfattende
proces, som kun kan gennemføres
ordentligt, hvis ledere og TR’er
samarbejder.

Budgetsituationen gjorde imidlertid, at der ikke var nogen vej
uden om. Antallet af ansatte inden
for administration skal reduceres.
For Direktionen og alle chefer og
ledere i administrationen, har det
derfor været vigtigt, at dagen blev
gennemført så ordentligt, som
muligt.

Forberedelserne startede ca. 3
uger før den 24. juni og kortere
kan det næppe gøres, fordi rammeaftalen om MED foreskriver, at
der skal gennemføres en høring
forud for afskedigelserne. Desuden skal ledelse og medarbejdere forhandle om tiltag, der dels
kan reducere omfange af afskedigelser og dels kan afbøde virkningerne af afskedigelserne. Medarbejderne fik besked 10 dage før.

Dernæst handlede det om at
klæde de berørte ledere på til den
kommende proces. Lederne fik
derfor en stor mængde informationsmateriale. Det omfattede fx
en tæt beskrevet køreplan for forløbet, en oversigt over spørgsmål
og svar på mange af de spørgsmål, som lederne selv havde, en
beskrivelse af Jobbanken, udkast
til breve, notat om kriterier ved
vurdering af medarbejderne samt
hvordan disse skulle anvendes,
notat om høringsprocessen i MED,
planchesæt til ledernes oplæg på
MED-møderne osv.

Om der kommer en ny runde
med besparelser decentralt, ved
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Det afgørende vigtige i denne del
af processen var, at hvis alt skulle

foregå, som aftalt, forudsatte
det, at de berørte ledere læste og
forholdt sig til det materiale, som
HR-Centret fremsendte, og at de
gjorde det snarest muligt efter
modtagelsen. Og det gjorde de.
Det betød, at processen kom til
at forløbe præcis, som vi havde
planlagt det.
Få dage før den 24. juni, var alle
de berørte chefer og ledere på
et kursus om håndtering af de
påtænkte afskedigelser. Det var
tydeligt, at alle ville gøre deres
yderste for at gøre det så godt som
muligt den 24. juni.
Herefter gik lederne i gang med
planlægningen af den 24. juni ned
til mindste detalje. Forberedelsen
involverede selvfølgelig også medarbejderne.
Ingen rigtig måde, men en fælles beslutning
Centrene havde på forhånd drøftet
med medarbejderne, hvordan
samtalerne og håndtering af dagen
bedst kunne finde sted.

De centre, der er berørt af afskedigelserne er:
• Byrådscentret
•	Børne- og Ungerådgivningscentret
•	Center for Ejendomme og
Intern Service
• HR-Centret
• IT-Centret
• Jobcentret
• Pensions- og omsorgscentret
• Teknik og Miljø
• Ydelsesservice
• Økonomi- og analysecentret

Da der er tale om kontorarbejdspladser, hvor de fleste har eget
kontor, havde flere af centrene
valgt at gøre det på den måde,
at alle medarbejdere den 24. juni
skulle møde senest kl. 08.45,
hvorefter samtalerne kunne finde
sted fra kl. 09.00. På det tidspunkt
gik alle medarbejdere ind på deres
kontor og lukkede døren. Herefter blev de berørte medarbejdere
hentet og informeret om, at det var
dem, der var påtænkt opsagt.

Det er selvfølgelig forfærdeligt,
for de berørte medarbejdere at
få at vide, at det netop var dem,
der skulle opsiges. Flere efterlyste
også konkrete begrundelser for, at
det var netop dem og ikke andre
medarbejdere. Men ved besparelse som følge af budgetmæssige forhold, er der kun den ene
begrundelse. Det betyder, at vi
desværre er nødt til at sige farvel
til medarbejdere, som man ikke
kan bebrejde noget som helst. Udpegningen af de berørte medarbejdere skete ud fra en helhedsvurdering af alle medarbejdere og ud fra
ens kriterier, som på forhånd var
fastsat af direktionen.
Forventes opsagt – og hvad
så?
Hvis de medarbejdere, der er
blevet opsagte, er vrede på
arbejdspladsen og ledelsen, så
er det en forståelig reaktion. Det
er også forståeligt, at medarbejdernes umiddelbare reaktion er,
at de ikke har lyst til at komme
på arbejde i opsigelsesperioden.
Men der er flere gode grunde til
at opfordre medarbejderne til
fortsat at passe deres arbejde i
opsigelsesperioden. For det første
er der relationen til kollegaerne.
Hvis man ellers har været glad for
sin arbejdsplads, så knytter dette
sig ofte til en oplevelse af at have
gode kollegaer. At kappe båndet
til kollegaerne fra den ene dag til
den anden kan derfor opleves som
ekstra hårdt. For det andet kan
det ofte påvirke medarbejderen
positivt at være i job og fungere
på en arbejdsplads frem for at
gå derhjemme og være ked af
afslutningen på et ellers godt job.
Og det betyder noget, når man
skal søge nyt job og sælge sig selv
til en ny arbejdsgiver. Endelig er
der også den mulighed, at man får
et nyt job på samme arbejdsplads,
hvis der uventet skulle opstå
ledige stillinger. Og så er det godt,
at man ikke har brændt alle broer
bag sig for tidligt.
Vi hjælper de afskedigede
medarbejdere
Vi kan ikke love, at vi kan skaffe
de afskedigede medarbejdere et
nyt job, men vi kan gøre meget.

blevet opsagt i forbindelse med
besparelserne, har man en ret til
at blive indkaldt til samtale, hvis
man søger en stilling som opslås
i Jobbanken. Kun hvis der ikke er
interne kvalificerede ansøgere, kan
stillingen opslås eksternt.
Vi har tilbudt de opsagte medarbejdere deltagelse i et kursus
med individuel rådgivning, som
afholdes af AS3, som er et privat
firma, der er eksperter i såkaldt
”outplacement”, som handler om
at hjælpe fyrede medarbejdere i
job igen.
Derudover kan den enkelte leder
gøre noget for egne medarbejdere
ved at kontakte egne netværk
og gøre opmærksom på de gode
medarbejdere, som vi desværre
må sige farvel til.
En proces med afskedigelser på
rådhuset omfatter – trods alt - et
begrænset antal ledere og medarbejdere, og kommunikationen
er lettere at håndtere end hvis en
tilsvarende proces skal gennemføres decentralt. Men vi har nogle
erfaringer, som vi skal bruge for
dermed at sikre, at vi også ved en
eventuel næste gang kan sikre en
så værdig proces som muligt.

HR-Centret
Hanne Borchersen
Centerchef

De centre, der afgiver medarbejdere til andre centre, er:
• Byrådscentret
•	Børn- og Ungerådgivningscentret
• HR-Centret
• Jobcentret
•	Pensions- og Omsorgscentret
• Udviklingsafdelingen
• Ydelsesservice
Centre, der ikke er nævnt
ovenfor, har kunnet gennemføre besparelserne via de
frivillige aftaler, der er indgået
med medarbejdere.

Vi har oprettet Jobbanken, hvor
alle ledige stillinger opslås. Er man
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Hvordan ser kommunens
økonomi ud i 2011?
I løbet af maj og juni er der gennemført sparerunder og afskedigelser i Høje-Taastrup Kommunes administration, som har ført til
besparelser for 25 mio. kr.

På stormøder for såvel medarbejdere som borgere i
kommunen har borgmesteren orienteret om årsagerne
til budgetproblemerne og konsekvenserne, og borgere
og medarbejdere er blevet opfordret til at komme med
ideer og forslag til besparelser. Det har rigtig mange
benyttet sig af, og forslagene indgår nu i det videre
arbejde med at få lukket hullet i kommunekassen.
Hvad er status på kommunens økonomiske situation?
Og hvordan skrider arbejdet med budget 2011 frem?
Kassebeholdningen er i bund
Når Byrådet til oktober skal vedtage næste års budget,
skal det være et budget i balance. Sådan er det hvert
år. Ved de senere års budgetforhandlinger har Byrådet
ikke fået løst de langsigtede økonomiske problemer,
og nogle år (bl.a. i budget 2010) har politikerne hentet
hjælp i kommunens kassebeholdning for at få regnestykket til at gå op og bringe balance i budgettet.
Kassebeholdningen er også belastet af store budgetoverskridelser på specialiserede socialområde samt
store investeringer i jord. Men nu er kassebeholdningen i bund, og politikerne skal for alvor til at skære i
de kommunale udgifter.
Budgetprognosen viser en ubalance
på 75 mio. kr.
Budgetoplægget for 2010 viser en ubalance på 75 mio.
kr. – det er ikke holdbart. Ydermere overskrider vi den
ramme for servicevækst, der er aftalt mellem Staten
og Kommunernes Landsforening med 54 mio. kr. Overholder vi ikke aftalen, straffes vi økonomisk gennem
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mindre tilskud fra Staten, og det kan blive dyrt.
Konsekvensen er, at Byrådet bliver nødt til at skære
ned på kommunens udgifter for at få balance i budgettet. De skal simpelthen finde besparelser for 75 mio.
kr.
Et fælles sparekatalog
Til brug ved de kommende budgetforhandlinger har
administrationen udarbejdet et sparekatalog, der
både indeholder administrationens egne, men også en
række af de forslag til besparelser, som er kommet ind
fra medarbejdere og borgere.
Direktionens forslag til budget i balance
Direktion fremlægger deres forslag til et budget i balance, hvor de har prioriteret i det fælles sparekatalog,
og hvor der er spareforslag for knap 100 mio. kr. Hertil
kommer de 25 mio. kr. som allerede er sparet gennem
forsommerens sparerunder og afskedigelser.
Byrådet skal 1. behandle budgettet i september, og 2.
behandlingen finder sted i oktober. Mellem 1. og 2. behandlingen sendes de spareforslag, som der er opnået
enighed ved 1. behandlingen, i høring. I løbet af budgetforhandlingerne skal politikerne finde finansiering af
de 75 mio. kr., som ubalancen p.t. udgør.
Byrådscentret
Christian Egesholm
Kommunikationskonsulent

Blitz

Brandkursus på nettet
Hvad gør du, hvis det pludselig brænder? Har du styr
på pulverslukkeren? Ved du, hvor flugtvejene er? Det
kan du blive klogere på ved at tage Trygfondens brandkursus på nettet. Her får du en masse praktisk viden
– både om at undgå brand, at slukke brande og om at
komme ud af den brændende bygning.
Der er en række praktiske øvelser, som med god
computergrafik viser, hvordan vi undgår ildebrande, og
hvad vi skal gøre, hvis de opstår.

Direktionen opfordrer alle til at gennemføre kurset.
Målet er at skabe større sikkerhed og tryghed for os
som medarbejdere og for de mange tusinde børn og
ældre, der er afhængige af vores brandberedskab.
Kurset tager ca. 40 minutter og kræver en pc med lyd.
Du finder det på dette link: http://login.brandparat.dk
/bst

Ane Stallknecht er forfatter
Centerchef i Børne - Ungerådgivningscentret Ane
Stallknecht er forfatter til en ny bog, der skal hjælpe
alle, som yder specialpædagogisk bistand og støtte til
børn og unge, med at finde rundt i love, bekendtgørelser og vejledninger.
”Håndbog for specialundervisningens aktører”, som
bogen hedder, giver et bud på, hvordan der kan arbejdes og samarbejdes på grundlag af og med støtte i
lovgivningen på specialundervisningsområdet, såvel på
småbørnsområdet som på skoleområdet.
Håndbogen henvender sig til lærere, pædagoger, PPRmedarbejdere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker
m.fl. De kan her finde de love og bestemmelser, der
gælder for lige netop deres område, og har mulighed
for at orientere sig om de regler, der gælder for deres
samarbejdspartnere. /ceg
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Ministerbesøg i Tåstrupgård
Der var masser af ros til kommunen og boligselskab fra statsministeren og socialministeren,
da de 11. august gæstede bebyggelsen Tåstrupgård ledsaget af et stort pressekorps. De gode
erfaringer med den boligsociale indsats her i kommunen skal nu indgå i det ghettoudspil, som
regeringen vil fremlægge til efteråret. Mødet gav samtidig god inspiration til det videre arbejde
med en ny helhedsplan for området.

Statministeren og socialministeren roste Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB for deres boligsociale indsats.

Besøget var det første af i alt fire
vidensmøder, der finder sted i
forskellige udsatte boligområder
i Danmark, og som skal give
inspiration til regeringens ghettoudspil, der fremlægges senere
på efteråret. Formålet var at få
indblik i de konkrete erfaringer,
der er gjort med den boligsociale
indsats i Tåstrupgård. Besøget
bestod af en åben del, hvor
pressen blev inviteret på rundtur
og bl.a. besøgte Sprogcentret
”Hytten”, som har opnået rigtig
gode resultater, og en lukket
del, hvor politikere, eksperter og
repræsentanter fra kommune og
boligselskab drøftede aktuelle
problemstillinger. HøjTryK har
fået kommunens boligsociale
medarbejder Rune Fløe Bæklund
til at lette på låget for den lukkede del.
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Pas på retorikken
Det var Ali Güvercin, formand for
afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård, som bød velkommen til den
lukkede del af mødet.

”Jeg er ked af ordet ’Ghetto’,
for vi er faktisk glade for at bo
her”, sagde Ali Güvercin, og satte
dermed fra starten fingeren på
en af de fordomme, der er om de
udsatte boligområder, nemlig at
beboerne skulle være utilfredse.
Undersøgelser viser tværtimod, at
beboerne er glade for at bo der,
fortalte Thorkild Ærø, direktør ved
SBI (Statens Byggeforskningsinstitut).
Samtidig er omtalen af almene
boligområder som ”ghettoer” eller
”sorte pletter” en italesættelse, der
i sig selv er stigmatiserende, og
som er med til at tale områderne
ned. Mange boligområder ligesom
Tåstrupgård kæmper med store
imageproblemer. Der skal bare
én dårlig historie til, at flere års
arbejde bliver bombet tilbage. Jesper Nygård, direktør i KAB, kunne
fortælle, at da Berlingske Tidende
i efteråret havde en massiv omtale
af problemer med kriminalitet i
Tåstrupgård, kunne det med det
samme mærkes på ventelisten hos

KAB, som pludselig stod med 25
tomme boliger. Og det tager lang
tid før effekten af dårlig omtale
klinger ud. I dag er der stadig 2-3
tomme boliger, mens der før den
negative omtale var venteliste til
Tåstrupgård.
Ghettostrategien skal
forankres i viden
”Vi har stærke holdninger, men
et åbent sind i forhold til redskaber”, sagde statsministeren, der
gerne vil basere den kommende
strategi mod ghettoisering på
evidens. Derfor var både forskere
og praktikere samt repræsentanter
fra kommuner og boligselskaber
inviteret med til vidensmødet for
at bidrage med input til den ny
ghettostrategi.
”Forskning viser f.eks., at kriminaliteten i de udsatte boligområder
ikke er højere end i den øvrige by,
som mange måske tror. Og det
er heller ikke rigtigt, at beboerne
lever i et parallelsamfund. Men
der er problemer med grupperin-

ger af unge indvandrere”, fortalte
Thorkild Ærø fra SBI. Undersøgelser viser også, at hvor de unge
piger med indvandrerbaggrund
klarer sig godt i skolen og videre i
uddannelsessystemet, så forlader
alt for mange drenge skolen uden
elementære kundskaber.
”Vi ved også, hvad der virker, når
vi vil skabe positive forandringer i
udsatte boligområder. Det lykkes
bedst, når forskellige typer af indsatser kombineres”, sagde Thorkild
Ærø. Sociale indsatser kan f.eks.
være med til at ændre unges
adfærd, skabe tryghed og mindske
kriminalitet, mens fysisk opgradering kan være med til at forbedre
områdernes image, tiltrække nye
beboere og dermed ændre beboersammensætningen.
Der er behov for en
arkitektonisk time-out
På mødet var der stor fokus på betydningen af at ændre de fysiske
omgivelser. En del af de boligområder, som i dag har problemer, er
isolerede boligområder, hvor det
oprindeligt var tænkt, at beboerne kunne bo i fred for trafik og
industri. ”Men områderne er blevet
svære at finde ind i og orientere
sig i”, sagde Niels Bjørn fra Københavns Universitet. Han foreslog,
at vi supplerer de sociale analyser
af områderne med fysiske analyser. Og der er meget, vi kan gøre:
f.eks. etablere nye adgangsveje og
et naturligt centrum i områderne.
Der er selvfølgelig allerede brugt
mange penge på renoveringer,
men Claus Bech-Danielsen, professor på SBI, mente, at renoveringerne har været byggeteknisk
ambulancetjeneste, som ikke har
ændret på bystrukturen eller det
arkitektoniske udtryk.
Borgmester Michael Ziegler fremhævede, med reference til Høje-

Taastrup Kommunes indsatser i
områdefornyelsen KulturRingen, at
det er nødvendigt, at vi får åbnet
omgivelserne, så boligområderne
bliver en integreret del af byen.
”Kom tilbage om 2 år, så vil I have
lettere ved at finde ind i området”
sagde Michael Ziegler. En anden
måde at gøre områderne mere attraktive på, kunne være at erstatte
nogle af boligerne med andre
boligtyper eller placere offentlige
eller private servicetilbud i området. Det vil styrke områderne, hvis
andre får naturlige ærinder i disse
boligområder.
Løsningen er ikke gjort med et
fingerknips
Men de fysiske indsatser rækker
ikke. ”Der er behov for en bred
indsats, der omfatter boligpolitik,
uddannelse, socialpolitik, integration mv. Og så handler det om at
afdække det enkelte boligområdes
potentiale”, sagde Palle Adamsen,
formand for Boligselskabernes
Landsforening. Hans Thor Andersen, forskningschef på SBI, mente,
at der måske var brug for en permanent indsats i de udsatte boligområder. Et sted skal de svage
nødvendigvis bo, og indsatserne
kan så være med til at gøre noget
ekstra for de svagest stillede.
Et andet vigtigt punkt var kontinuitet i de midler, boligområderne får fra Landsbyggefonden til
boligsociale indsatser. De er altid
tidsbegrænsede, og vi kan derfor
ikke være helt sikre på, at vi kan
videreføre de projekter, vi sætter i gang, og det vanskeliggør
planlægningen af det boligsociale
arbejde, når man ikke kender
fremtidige støttemuligheder. Derfor er det vigtigt med en kontinuerlig og årlig mulighed for at søge
puljemidler.

Ny vision for Tåstrupgård
Den nuværende helhedsplan for
Tåstrupgård udløber til årsskiftet. Vidensmødet kommer derfor
på et kærkomment tidspunkt,
hvor Høje-Taastrup Kommune og
Boligselskabet AKB Tåstrup selv er
i gang med at indhente inspiration
og gode råd til det videre arbejde.
I efteråret 2009 nedsatte HøjeTaastrup Kommune et særligt §
17 stk. 4 udvalg om Tåstrupgård,
som fik til opgave at evaluere den
nuværende helhedsplan, analysere situationen i Tåstrupgård
og udarbejde forslag til konkrete
handlinger på kort og langt sigt.
I udvalget er alle politiske partier
og de relevante udvalgsformænd
repræsenteret og borgmesteren er
formand. Der er en administrativ
gruppe med kommunaldirektøren
som formand tilknyttet udvalget,
og udvalget har herudover indkaldt
repræsentanter fra politi, boligselskab og øvrige samarbejdspartnere til drøftelse af konkrete emner.
Nu starter arbejdet på en ny
helhedsplan for Tåstrupgård.
Helhedsplanen skal definere nye
visioner, mål og indsatser. Samtidig er helhedsplanen en forudsætning for at få økonomisk støtte fra
Landsbyggefonden. For at sikre
fælles fodslag bag visioner og
ambitionerne starter processen
med et visionsseminar for § 17
stk. 4 udvalget, afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård og organisationsbestyrelsen i AKB Tåstrup.
Visionsseminaret skal sikre, at vi
kigger fremad, og at vi når frem til
et fælles billede af muligheder og
ønsker for fremtiden.
Økonomi- og Analysecentret
Rune Fløe Bæklund
Boligsocial ansvarlig

Stop vægten!
Det var lige hvad 15 kvinder besluttede at gøre, da kommunen tilbød et intensivt 12 ugers kursus
med titlen ”Stop Vægten”. For at deltage skulle deltagerne have et BMI på over 30. Mange mennesker med et for højt BMI vil gerne tabe sig, men det er måske ikke altid let at komme i gang,
hvis man skal træne sammen med de superslanke og veltrænede. Derfor besluttede HR-Centret
at udbyde et intensivt forløb for medarbejdere med et højt BMI, som gerne vil i gang, men som
foretrækker at gøre det sammen med andre, som heller ikke er så veltrænede endnu.
Det handler om at ændre livsstil
Kurset holdes inden for rammerne af kommunens
sundhedsordning og er tilrettelagt med rigtig meget
motion, besøg hos diætist og konditest både før og
efter de 12 uger. Det handler selvfølgelig om at lægge
sin livsstil om, bevare motivationen – og at have det
sjovt.
De 15 kvinder gik velmotiverede i gang med projektet. Deres største udfordring har været, at ferien har
grebet forstyrrende ind, men de har fundet en måde
at håndtere den på.
”Jeg har ikke fortrudt et sekund”
En af deltagerne i projektet, Anette Haslund fra
Børne- og Ungerådgivningen, udtaler:
”Jeg har ikke brudt mig om motion tidligere - eller
jeg har ikke gidet, for nu at sige det lige ud. Men min
vægt sagde, at jeg skulle motivere mig til at gøre
noget, så da jeg så det her tilbud på HTKalle, så slog
jeg til.
Jeg har ikke fortrudt det et sekund. Vi prøver mange
former for motion og finder stille og roligt ud af hvad
der passer os bedst. Jeg skal i hvert fald gå til spinding i Motionscentret - også når de 12 uger er slut.
Det er meget motiverende at være sammen med
nogen med samme interesser på et hold – og presse
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hinanden lidt ekstra. Sidst men ikke mindst så får
vi den halve motivation alene fra instruktørerne på
holdet. De er da helt suveræne.”
Gode råd
Har du et godt råd til nye deltagere?
”Ja, husk at motivationen skal holde mindst de 12
uger, som kurset varer og sørg for at din arbejdsgiver
bakker dig op, for det koster et par arbejdstimer hver
uge. Og så skal du sørge for at have det sjovt – det
har vi.
Endelig er der lige en lille ting: man skal gå til den
med åbent sind – der er lige et par barrierer, som
skal overvindes undervejs – men så er der også meget godt på den anden side,” slutter Anette Haslund.
Flere hold
Da der var så stor interesse for kurset, vil der blive
etableret endnu et hold med start umiddelbart efter
sommerferien. Deltagerne har fået besked og har
været til et indledende møde inden sommerferien. Vi
glæder os til at følge dem til efteråret.
HR-Centret
Anette Zacho
Konsulent

Vinderen af både logo- og plakatkonkurrence Lidija Dokic havde sendt sin søn Igor for at modtage præmien, da hun selv var
på ferie.

Socialpsykiatrien skal være mere synlige
Socialpsykiatrien har afholdt en konkurrence om design af eget logo og tilhørende plakat. Torsdag den 15. juli blev 1., 2. og 3. pladserne kåret, og alle deltagernes forslag var udstillet ved en
fernisering hos Socialpsykiatrien på Gasværksvej.
Siden sammenlægningen af Socialpsykiatrien i 2009
har ledere og medarbejdere haft fokus på at udvikle
området samt skabe helhed og gensidigt kenskab til
de forskellige enheder, som Socialpsykiatrien består
af. Den nye grafiske identitet understøtter sammenlægningen og helhedstanken, ligesom den er udtryk
for Socialpsykiatriens idegrundlag og værdier.
Vinderen af logo-konkurrencen blev Lidija Dokic,
2. pladsen gik til Lis Kjær Wentzell og 3. pladsen til
vores egen Thomas Pregel fra Trykkeriet. Plakatkonkurrencen blev ligeledes vundet af Lidija Dokic,
og 2. og 3. pladsen gik ligeledes til Thomas Pregel.
1. præmien var et gavekort til den lokale restaurant
Capriccio, og Lidija Dokic havde sendt sin søn Igor for
at modtage præmien, da hun selv var på ferie.

I foråret 2010 har Socialpsykiatrien nedsat en kommunikationsgruppe for at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Med eget
logo og fælles grafisk udtryk fremstår Høje-Taastrup
Kommunes Socialpsykiatri som samlet, udviklingsorienteret organisation, der arbejder på at give deres
brugere et meningsfyldt liv – både i forhold til job,
uddannelse, sociale relationer og bolig.

Byrådscentret
Christian Egesholm
Kommunikationskonmsulent

Kursustilbud efteråret 2010
Kursuskataloget for 2010 blev sendt ud i slutningen
af 2009, men der tilbydes hele tiden nye kurser, som
opdateres i kursuskataloget online.

Find kursuskataloget på HTKalle via ”Genveje”. Alle
tilmeldinger foretages online samme sted.
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Sæson 2011 klar til bookning
Så er der åbnet for bookning
af sæson 2011 – på nær
højsæsonen uge 24-37, som
fortsat sker ved lodtrækning i
februar 2011 (mere om det i
HøjTryK i decemberudgaven).
Det er muligt at leje de 4 sommerhuse og lejligheden i Berlin,
hvor kontrakten er forlænget til 1.
januar 2012.

Berlin
Uden for højsæsonen kan lejligheden i Berlin fortsat lejes i hele
uger, søndag til søndag - eller
miniferie, søndag til torsdag eller
torsdag til søndag. Ankomst fra
kl. 16.00 og udrejse senest kl.
11.00.
Lejligheden i Berlin har fået internetforbindelse, hvis du har PC med
på turen.
Pris er for sæson 2011
Uge: 3.675 kr. for leje + 450 kr. i
obligatorisk rengøring
Miniferie: 2.000 kr. for leje + 450 i
obligatorisk rengøring

Sommerhusene
Sommerhusene lejes som udgangspunkt fra fredag kl. 14.00
til fredag kl. 12.00 og weekend
fra fredag fra kl. 14.00 til mandag
morgen kl. 10.00.

Der er igen i år sket forbedringer i feriehusene og indkøbt nyt
inventar.
Pris er for sæson 2011
Uge: 1.350 kr. for leje
Weekend: 500 kr. for leje
Du kan læse alt om ferieboligerne
og se billeder på HTKalle under
medarbejder > personalegoder
> sommerhuse. Lejeformularen
finder du samme sted.
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Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-Centret,

Helle Mølleskov på mail:
hellemoe@htk.dk eller tlf. 43591864.

HTK satte præg på DHL 2010
Der var fantastisk sensommerstemning, da 750 HTK-løbere stillede til start ved årets DHL-Stafet i
Fælledparken i København. Der blev løbet, grint, snakket, spist og hygget (foto: Chr. Egesholm).
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Claus Hermansen og Benny Arno Jørgensen gør mere end at holde øje med kommunens bygninger. De giver også en hånd
med, hvor der er brug for det.

Vægterkorpset passer på dig
Når mørket falder på, møder
Vægterkorpset ind. Der er nok
at se til med opsyn af kommunens bygninger, men der
er også plads til at hjælpe
demente borgere og give en
hånd på plejehjemmene.
At føle sig tryg og sikker er noget
helt grundlæggende. Men hvordan arbejder man egentlig med at
gøre HTK til et trygt sted for både
medarbejdere og borgere? HøjTryK
har besøgt Benny Arno Jørgensen,
risikorådgiver og leder af HTK’s
Vægterkorps.
Først i Danmark
I 1998 oprettede HTK som den
første kommune i landet sit eget
vægterkorps. Dengang var der
3-400 indbrud om året i kommunens bygninger, men allerede efter
ni måneder var tallet nede på ca.

150. Benny Arno Jørgensen oprettede Vægterkorpset i sin tid og kan
i dag tilfreds konstatere, at man er
nede på 20-30 indbrud om året.
”Vi gør meget ud af at være synlige. Vi kører her i nærområdet, og
da vi oprettede korpset, fik vi en
rigtig god pressedækning. Derfor
ved borgerne, at vi er her, og det
har en forebyggende effekt”, forklarer Benny Arno Jørgensen.
Vægterkorpset består af seks
vægtere, som har opsyn med
kommunens ca. 250 bygninger.
Når alarmen går, kan de være
fremme på 5-8 minutter, og det
er flot sammenlignet med private
vagtfirmaer, som har en responstid
på op til 40 minutter.
”Det er en stor fordel, at vi her i
byen. Vi kan hurtigt være fremme,
og vi har et godt samarbejde med
nærpolitiet”, forklarer Benny Arno
Jørgensen.

Den gode vægter
Der er også andre fordele ved at
have sit eget Vægterkorps. Det
er billigere i drift end et privat
vagtværn og giver langt større
fleksibilitet – fx hjælper vægterne
ældre borgere, der er faldet i deres
hjem, og de er på pletten og støtter hjemmehjælpere, der færdes i
utrygge omgivelser.
På trods af, at Vægterkorpset
møder lidt af hvert, har de aldrig
været involveret i slåskampe eller
lignende. Hvad kendetegner en
dygtig vægter?
”En dygtig vægter er et modent
menneske, der kan håndtere mange forskellige situationer, stikke
fingeren i jorden og tale med alle
typer mennesker”, slutter Benny
Arno Jørgensen.
Byrådscentret
Birgitte Städe
Kommunikationskonsulent

Døgnrapport fra Vægterkorpset
Hvordan ser arbejdsdagen ud for
HTK’s Vægterkorps? Følg to vægtere på en ganske almindelig vagt.
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Kl. 17.30 møder Mica Pejkic og
Kenneth Bayer ind, gennemgår
de indkomne mails og kontrollerer
deres håndholdte PC-alarmer. De

melder sig på kontrolcentralen
- også kaldet KC – som ligger i
Esbjerg. Det er KC, der modtager
tyverialarmer og opkald og sender
dem til Vægterkorpset.
Kl. 18.00 ringer KC, og den første
bil med Mica bliver sendt af sted

til Hakkemosen, hvor et shelter er
totalt brændt ned. Mica sørger for,
at ruinerne bliver sikret, så ingen
kommer til skade.
Kl. 18.15 bliver næste bil med
Kenneth sendt af sted til distriktspsykiatrien, hvor en borger har

ødelagt låsen til systuen. Kenneth
ordner låsen og kan herefter låse
døren med en skruetrækker.

sker. Vægterne får sendt de unge
mennesker hjem uden yderligere
problemer.

Kl. 19.30 bliver Kenneth sendt af
sted til Selsmoseskolen, hvor et
par ruder er blevet knust. Kenneth
afdækker ruderne og tager billeder
af de fodspor, som gerningsmændene har efterladt.

Kl. 1.30 kommer en melding om,
at en borger med demens går
rundt i byen. Begge biler bliver
sendt af sted, vægterne finder
borgeren og kører ham ud til Baldersbo Plejehjem.

Kl. 20.40 lukker Mica mødelokalerne på rådhuset og flytter en palle
IT-udstyr ned på betjentstuen.

Kl. 2.00 drikker Mica og Kenneth
en hurtig kop kaffe med nattevagten på Baldersbo Plejehjem,
hvorefter nattens runde forsætter. På en almindelig vagt besøger vægterne alle kommunens
plejehjem.

Kl. 21.00 kører Kenneth sin første
runde til udvalgte bygninger.
Kl. 22.00 kører Mica over og lukker
kondirummet på Erik Husfeldtsvej.
Mica bliver herefter kaldt af den
udkørende hjemmepleje, da de
skal have hjælp til at løfte en borger, som er faldet i eget hjem.
Kl. 22.00 lukker Kenneth rådhuset
og mødes med Mica til pause.
Kl. 22.30 kører begge vægtere ud
i deres områder. På grund af kommunens størrelse er den opdelt
i to kredse: Kreds 1 dækker det
centrale Taastrup, mens kreds 2
dækker Sengeløse, Reerslev og
Hedehusene.
Kl. 1.00 sendes begge biler til
knallertbanen i Hedeland, hvor
der opholder sig unge menne-

Kl. 2.45 bliver vægterne igen kaldt
til knallertbanen, da der kommer
meldinger om, at de unge mennesker igen har samlet sig i området.
Da de når frem, har de unge mennesker forladt området.
Kl. 3.00 bliver vægterne alarmeret
af tyverialarmen på en institution
i Taastrupgård. Da de når frem, er
brandvæsnet ankommet, idet en
container nær bygningen er blevet
antændt, og røgen er trængt ind
i institutionen og har sat alarmen
i gang. Vægterne hjælper beredskabschefen med at åbne døre og
vinduer, så der kan luftes ud, og
bygningen kan kontrolleres for evt.
antændelse under taget.

Kl. 4.30 genoptages nattens runde. Resten af morgenen indkommer nogle få alarmer, som er sat
i gang af rengøringen - de fleste
afmeldes korrekt, inden vægterne
kommer frem.
Kl. 5.45 kan Mica og Kenneth parkere bilerne under rådhuset, og så
er det tid til at samle rapporterne
og skrive en orienteringsmail til
Benny Arno Jørgensen. Benny vil i
løbet af dagen kontakte relevante
afdelinger og nærpolitiet omkring branden og fremsende evt.
overvågningsbilleder fra området.
Desuden vil han besøge institutionen og se om der kan igangsættes
nogle sikringsforanstaltninger, så
containeren ikke kan skubbes hen
til bygningen.

Få hjælp til sikkerhed
Hvordan sikrer du bedst din
arbejdsplads mod indbrud eller
andre kritiske situationer? Du
er velkommen til at kontakte
risikorådgiver Benny Jørgensen,
hvis du gerne vil have rådgivning inden for sikring af medarbejdere og bygninger – tlf.
43 35 12 89, mail: BennyJoe@
htk.dk

Benny Arno Jørgensen viser personalet på Henriksdal Plejecenter, hvordan man bruger overvågningsskærmen.
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Daginstitutioner på Hartmannsgave
For 10. år i træk var seks af kommunens daginstitutioner i år på Kommunens egen campingplads, Hartmannsgave. Læs her om en tur med leg, læring og masser af sjov.
I daginstitutionerne Lindevang,
Bjælken, Klokken, Skt. Georggården, Bisværmen og Troldebo har
vi gjort det til en tradition at tage
til Hartmannsgave en gang om
året, og i år var ingen undtagelse.
Hvert år har et tema, som tidligere
har været indianere, insekter, HC
Andersen og meget andet. I år var
temaet så naturen med fokus på
bl.a. vand og sand, og for at skabe
et spændende program med leg og
læring for de mange vuggestueog børnehavebørn var kommunens
naturvejleder Thomas Gyalokay
blevet inddraget i planlægningsprocessen.
Årets tur foregik i dagene 26. - 28.
maj, og der var masser af aktiviteter på programmet. En af aktiviteterne var en strandtur med skovle,
spande og stykker af tagrender,
som kunne bruges til at lave
vandbaner. Nogle af børnene ville
hellere kigge efter fisk eller kaste
sten i vandet, mens andre skulle
have dyppet tæerne – både med
og uden gummistøvler på. Så da
frokosten nærmede sig, var der en
del, der skulle have tørt tøj på.
Børnene skulle også lave strandrelieffer, men før de kunne komme i
gang med dem, skulle de finde rekvisitter til reliefferne - sten, strå,
tang, blomster og muslingeskaller.
De forskellige ting blev studeret
grundigt, og der blev snakket om,
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hvad der var hårdt og blødt, stort
og småt eller ru og glat. Men der
blev også tid til at sætte de forskellige ting fast i gips og lave nogle
flotte strandrelieffer.
Der var også en motionsrute med
udfordringer for store og små. Det
startede med en stor bakke, som
man kunne løbe op ad og ned igen,
hvis ikke man valgte at kravle eller
trille i stedet for. Derudover var der
nogle store træstammer til balancegang, hulahopringe, hvor man
kunne hoppe fra den ene til den
anden, tunneller, man kunne kravle
igennem og til sidst en stor faldskærm, som man kunne gemme
sig under, få en snurretur i eller
endda tage en ”flyvetur” i. Efter
sådan en omgang var alle godt
udmattede.
Børnene fik også nogle sanseposer, som de skulle fylde op med
ting, der var glatte, bløde, små
eller noget helt fjerde. Så skulle
man stikke hånden ned i posen og
gætte, hvad man havde fået fat
på. Her var det en stor hjælp, at
vi havde snakket om de forskellige ting i forbindelse med vores
relieffer.
Naturvejleder Thomas fortalte om
fisk og fiskeri og om, hvordan en
fisk kan komme ind i en ruse, men
ikke ud igen. Han havde også nogle
fisk med, så børnene kunne se dem

på tæt hold. Det var noget, der
kunne fange børnenes interesse, og
der blev helt stille, da Thomas dissekerede fiskene, så man kunne se
indmaden og organerne. Nogle af
børnene kunne absolut ikke nøjes
med at se, og især var det et stort
hit at røre ved hjertet, som blev
sendt på omgang blandt dem, der
ville røre ved det. Mens børnene
spiste frokost, stegte Thomas
fiskene, og så var der smagsprøver
på friskstegt fisk – lækkert!
Efter frokosten fredag, hjemrejsedagen, som bestod af pølser stegt
over bål, var solen tittet frem, og
børnene skyndte sig ud for at lege,
mens de voksne hængte billeder og
strandrelieffer op som en udstilling til forældrene, der kom i løbet
af eftermiddagen. Det var første
gang, at forældrene var inviteret
med, og der blev vist billeder og
fortalt historier i stor stil, mens der
blev spist boller og drukket kaffe og
saftevand. Det var en stor succes
at invitere forældrene på besøg, og
det skal bestemt gentages fremover. Lige som turen til Hartmannsgave skal. Både campingpladsen
og Thomas Gyalokay er allerede
booket til turen i 2011.
Børn og pædagoger fra Lindevang,
Bjælken, Klokken, Skt. Georggården, Bisværmen og Troldebo.

Ungekontakten:

Hjælper unge videre i systemet
Ved du, at kommunen har en
telefonrådgivning for unge,
som kan kontaktes hver dag –
også i weekenden?
Der kan være rigtig mange ting,
som kan være svære at tumle med
som teenager og ungt menneske.
Derfor har Høje-Taastrup Kommune oprettet Ungekontakten for
de 13-23-årige. Ungekontakten
er en telefonrådgivning, som kan
kontaktes hele ugen, og som lover
svar inden for 24 timer - også i
weekenden.
De unge kan henvende sig om for
eksempel ensomhed, mobning,
lavt selvværd, psykiske problemer, problemer med familie eller
venner, misbrug eller problemer
omkring uddannelse eller arbejde.
”I Ungekontakten er vi et team af
psykologer og socialrådgivere, der

har erfaring med at snakke med
unge, og som også har et indgående kendskab til, hvor man kan
få hjælp i og uden for kommunen”,
fortæller teamet fra Ungekontakten.
Ungekontaktens målgruppe er
unge, der ikke allerede ’er i systemet’: ”Vi kan tage et par afklarende samtaler og derefter hjælpe den
unge videre til rette instans. Det er
muligt at henvende sig anonymt til
os. Det er også muligt at aftale at
mødes personligt med medarbejderne i Ungekontakten, hvis den
unge ønsker det”, fortæller teamet.
Ungekontakten kan kontaktes ved
at ringe eller sende sms til tlf. 40
21 51 60 eller sende en mail på
Ungekontakten@htk.dk. Så garanterer medarbejderne, at der bliver
ringet tilbage samme eller næste
dag – også i weekenden.

Besøg på skoler m.m.
Ungekontakten vil gøre opmærksom på
tilbuddet gennem foldere og plakater,
som deles ud på skoler m.v. Desuden
planlægger medarbejderteamet at arrangere besøg på skolerne, hvor der
er lejlighed til at fortælle mere om
Ungekontakten.
”Vi vil gerne opfordre kollegaer til at
kontakte os, hvis de har kendskab til
tilbud, som kunne være relevante for
vores målgruppe”, lyder det fra Ungekontakten .
Du kan læse om Ungekontakten på
kommunens hjemmeside www.htk.dk/
ungekontakten.
Birgitte Skou Andersen
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret
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Presserundtur 2010
Traditionen tro havde Kommunikations inviteret presse og direktion på rundtur i kommunen. I
år besøgte vi Job & Helbred på Erik Husfeldtsvej, ledere og pædagoger bag projekt ”Helhed for
det udsatte barn i Charlotteager” og udviklingschef underholdt om planerne for det nye Taastrup
Stationscenter. Dejligt at se så engagerede ledere og medarbejdere!

Jes Arlaud, leder af Job og Helbred, fortæller om projekt Tilbage Til
Arbejdet.

Jes Arlaud og webkonsulent Brian Andersen demonstrerer undersøgelsesrummet.

Udviklingschef Klaus Møller fortæller om de nye, spændende planer for
Taastrup Stationscenter.

Borgmester Michael Ziegler, kommunaldirektør Hugo Pedersen og
webkonsulent Lisbeth Jensen lytter interesseret.

Områdeleder Marianne Rossil Jensen fortæller om det treårige projekt
”Helhed for det udsatte barn i Charlotteager”.

Pædagogerne Susanne Henriksen og Marianne Nexø delte deres erfaringer om at hjælpe børnene i Charlotteager med at blive bedre til at
kommunikere, få højere selvværd og kunne begå sig socialt.

Bruttolønsordninger i 2011
I slutningen af 2009 fik medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune for første gang tilbudt bruttolønsordninger – også kaldet fleksible lønpakker - med virkning fra 2010. Det betød, at man kunne
få rådighed over forskellige arbejdsrelaterede goder: fx pc’er, mobiltelefoni, bredbånd, aviser,
tidsskrifter og erhverskort. Ordningen tilbydes nu for 2011.

Sidste års ordning med bruttolønsordninger var en succes, og kataloget til 2011-ordningen er sendt ud til medarbejderne.
Der er Personalegodemesse den 17. september kl. 11-20.

Indholdet vil ligne indholdet fra 2010, selvom der er
enkelte nye tilbud og leverandører, ligesom nogle af
leverandørerne fra sidst ikke længere er med.

Tidsplan
Tidsplanen i år er udvidet og ser således ud:

Kan jeg bruge ordningen?
I 2010 kunne man kun bruge i ordningen, hvis man
havde lokalt fastsatte lønmidler, dvs. mere end
grundlønnen. Fra 2011 er denne begrænsning væk.
Nu kan også medarbejdere, som alene har grundløn,
få glæde af bruttolønsordningen.

•1
 . september skulle kataloget med bruttolønsordningerne efter planen være udsendt til alle ansatte
• 17. september afholdes Personalegodemesse kl. 1120, hvor alle produkter præsenteres.
• 14. oktober er der Pc-Café, hvor man kan få hjælp
til bestilling af varer.
• Der kan bestilles varer frem til den 15. oktober. Der
modtages ikke bestillinger efter denne dato.

Det er dog en betingelse for at kunne deltage, at KL
har kunnet opnå enighed med hovedorganisationen
om, at medarbejdere under den enkelte overenskomst skal have denne mulighed. Det betyder, at der
er medarbejdere, som brugte ordningen sidste år,
der ikke længere kan være med. Og det skyldes, at
deres organisation har sagt nej. Det gælder fx lærere
og pædagoger. De, der sidste år har indgået en
aftale med en bindingsperiode på to eller tre år, kan
fortsætte ordningen indtil aftaleperioden udløber, men
kan ikke indgå nye ordninger.

Evaluering af sidste år
2010 var første år med bruttolønsordninger, og det
betød, at der var en række begyndervanskeligheder.
Der var fx nogen, der ikke fik de bestilte varer til tiden. Alligevel viser en evaluering blandt dem, der benyttede ordningen i 2010, at 87% har været tilfredse
med de varer, de har modtaget. Vi har lært en masse
af det første år og er derfor bedre rustede til den nye
runde, som står for døren.

På KL’s hjemmeside kan man følge med i, hvilke
faglige organisationer, der har tiltrådt den nye aftale.
Brug dette link: http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_42477/ImageVaultHandler.aspx

HR-Centret
Anette Zacho
HR-konsulen
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KVIK – nu kortere og enklere
Nu bliver det hurtigere og enklere at gennemføre KVIK på arbejdspladserne i kommunen.
Siden januar 2008 har Kommunernes Landsforening (KL) sammen med en række kommuner,
herunder Høje-Taastrup, arbejdet på at udvikle en kvalitetsmodel, som kan bruges i alle landets
kommuner til at evaluere og udvikle kommunens indsats og resultater.
Arbejdet har taget udgangspunkt i
KVIK-modellen, og målet har været
at gøre modellen mere overskuelig,
enkel og målrettet den kommunale verden. Det betyder bl.a., at
antallet af temaer og spørgsmål

•
•

•

•

•
•
•

K
 VIK står for KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og
Kompetence.
K
 VIK blev indført i kommunen i 2006 på baggrund af et
politisk ønske om, at kommunen arbejder systematisk med
kvalitetsudvikling.
E
 n KVIK-proces starter med, at medarbejdere og ledere
laver en selvevaluering, dvs. de vurderer styrker og forbedringsområder på deres arbejdsplads inden for temaer som
ledelse, planlægning og brugerresultater ud fra en række
hjælpe-spørgsmål.
N
 æste skridt i KVIK-processen er, at arbejdspladsen drøfter
selvevalueringerne og sammen formulerer og prioriterer et
antal forbedringsprojekter.
I den efterfølgende tid arbejder ledere og medarbejdere med
at indføre forbedringerne på arbejdspladsen.
A
 lle centre og decentrale institutioner gennemfører KVIK
hvert 2. år. Næste KVIK-runde gennemføres i 2011.
K
 valitetsmodellen bygger på samme koncept som KVIK,
men indeholder færre temaer og spørgsmål.

er blevet skåret ned, og at de er
blevet formuleret klarere.
Da vi i Høje-Taastrup har flere års
erfaring med KVIK-modellen, var
det helt oplagt, at vi deltog i udviklingsarbejdet og viderebragte vores
erfaringer. Derfor sad repræsentanter for kommunen med i styregruppen og arbejdsgruppen og bidrog til
at give Kvalitetsmodellen sin form.
Aktuelt er KL i gang med at lægge
sidste hånd på modellen, som
er blevet døbt ’Den Kommunale
Kvalitetsmodel’, eller bare ’Kvalitetsmodellen’. KL forventer, at
Kvalitetsmodellen er klar til brug i
løbet af efteråret 2010, og dermed
kan Høje-Taastrup anvende modellen fra næste runde KVIK i foråret
2011.
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Og vi har faktisk allerede prøvet
Kvalitetsmodellen. Inden de sidste
streger blev sat, blev den næstenfærdige Kvalitetsmodel sendt til
afprøvning i bl.a. Høje-Taastrup
Kommune i foråret 2010.

Nemmere at overskue
Det var Byrådscentret, Teknik- og
Miljøcentret samt Rengøringsafsnittet, der fik æren af at teste den
nye Kvalitetsmodel. Overordnet er
oplevelserne positive.
”Kvalitetsmodellen gav os en god
og mere tilgængelig KVIK-proces,
det var nemmere at få overblikket
i processen”, lyder tilbagemeldingen fra Susanne Bødtker, leder af
Rengøringsafsnittet.

Leder af Teknik- og Miljøcenter Orla
Johannsen synes også, at Kvalitetsmodellen er forbedret i forhold til
den oprindelige KVIK-model.

at modellen er forbedret på flere
punkter, men nogle af spørgsmålene ligner dog stadig hinanden lidt”,
udtaler centerchef Orla Johannsen.
KVIK-processen var intensiv og
med en god energi i Byrådscentret,
fortæller Birgitte Städe, som er
centrets KVIK-tovholder:
”De otte temaer fungerede fint og
gør, at man kommer hele vejen
rundt om arbejdspladsen. Det er
godt, at antallet af spørgsmål er
skåret ned i forhold til den tidligere
KVIK-model. Alle deltagerne var
meget engagerede, og vi nåede
hele processen igennem på 7 timer!
Resultatet blev tre indsatsområder,
som vi arbejder videre med”.

”Og spørgsmålene var også blevet
omformuleret, så det var lettere at
forstå for alle medarbejderne – det
var rigtig godt”, tilføjer hun.

Vi tænker mere i KVIK
Udover at Kvalitetsmodellen er en
enklere model med færre spørgsmål at besvare, er opfattelsen hos
test-enhederne også, at det er blevet nemmere at KVIK’e, efterhånden som man har prøvet det nogle
gange.

I Teknik- og Miljøcentret var der
tilfredshed med de nye temaer og
spørgsmål. ”Vores oplevelse var,

Som Susanne Bødtker fra Rengøringsafsnittet siger: ”Medarbejderne er blevet mere bevidste om,

skulle fremlægge plancher for de
andre grupper, og diskussioner
som foregik under konceptet ’walk
& talk’, altså gåture med blok og
kuglepen”, fortæller Birgitte Städe,
som gerne uddeler Byrådscentrets
”køreplan” for KVIK-dagen til inspiration for andre.

Susanne Bødtker Petersen, leder af
Rengøringsafsnittet havde en god
og mere tilgængelig proces med
den nye Kvalitetsmodel.

hvad det skal anvendes til. Vi er
begyndt at tænke KVIK mere ind i
hverdagen”.
Byrådscentret har KVIK’et tre
gange. ”Og denne gang planlagde
vi et lidt mere sprælsk program
med workshops i grupper, som

Ny KVIK erfa-gruppe drøfter
fleksibilitet
Fra 2010 har Direktionen nedsat en KVIK erfa-gruppe på 14
personer, som har til opgave at
være kommunens ambassadører
for arbejdet med kvalitetsudvikling
og medvirke til at videreudvikle og
tilpasse KVIK. Erfa-gruppen består
af repræsentanter for direktion,
centerchefer, ledere og medarbejdere og erstatter den tidligere KVIK
styregruppe.
Aktuelt drøfter erfa-gruppen rammerne for lokal fleksibilitet i KVIKarbejdet, dvs. hvordan KVIK kan
tilpasses de forskellige arbejdspladser.

Tovholder for Byrådscentrets KVIKproces, Birgitte Städe. som gerne uddeler en kopi af programmet for deres
KVIK-proces

Du kan læse mere om KVIK på
HTKalle under Ledercockpit>
Styring>KVIK
Økonomi- og Analysecentret
Eva Dammas
Udviklingskonsulent

Skolestruktur kommer i høring
Når dette nr. af HøjTryK er udkommet, har byrådet på sit møde den 31. august besluttet at
sende en ny skolestruktur i høring. Da mødet fandt sted efter redaktionens afslutning, kan vi ikke
her beskrive det forslag, der nu er i høring.
Men på kommunens hjemmeside
www.htk.dk kan du under Børn
og unge/Skoler/Fremtidens skole
finde orientering om byrådets beslutning og den høringsproces, der
nu er i gang – herunder tidsfristen
for at aflevere høringssvar.
Inddragelse og debat
Skolestrukturudvalget og byrådet
har lagt vægt på, at der sikres
inddragelse af medarbejdere såvel
som forældre og børn på den eller
de skoler, der til sin tid skal sammenlægges. Principperne herfor
kan du også finde på hjemmesiden.
Ligeledes er der et debatforum
om fremtidens skole, som alle kan
deltage i.

Byrådets beslutning har taget
udgangspunkt i de visioner for
fremtidens skole, som Skolestrukturudvalget har udarbejdet – den
rapport kan du også finde på hjemmesiden.
Temaarrangement
I høringsperioden inviterer Skolestrukturudvalget torsdag den 23.
september til endnu et temaarrangement om muligheder og udfordringer i fremtidens skolevæsen
med bl.a. oplæg ved direktør for
Socialforskningsinstituttet Jørgen
Søndergaard, som er formand for
det såkaldte rejsehold, som regeringen nedsatte til at give folkeskolen et eftersyn.

Til arrangementet inviteres skole-,
område- og daginstitutionsbestyrelser, ledere, repræsentanter for
medarbejdernes faglige organisationer samt repræsentanter for
fritids- og kulturbrugerne.
Men alle andre interesserede
kan følge arrangementet via
videostreaming på www.htk.dk,
ligesom der bliver mulighed for at
sende spørgsmål via e-mail.
Birgitte Skou Andersen
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret
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Blitz
Verdenskulturdag
med Erik Clausen
Erik Clausen og DJ Turkman Souljah (fra Outlandish)
optræder på Taastrup Teater, når Høje-Taastrup Kommune sætter fokus på mangfoldighed ved begivenheden Verdenskulturdag lørdag den 18. september fra
kl. 13-17.
Kl. 13 taler borgmester Michael Ziegler og formand
for Borger- og Erhvervsudvalget Nadeem Farooq på
Rådhuspladsen foran Høje-Taastrup Rådhus, Bygaden
2, Høje Taastrup.
Herefter er der optog til Taastrup Teater, Kjeld Abells
Plads, Taastrup, hvor der fra kl. 14-17 er forskellige
aktiviteter og boder på Kjeld Abells Plads. Kl. 14.45
kan man opleve Erik Clausen i teatersalen, og kl. 16 DJ
Turkman Souljah fra Outlandish i Caféen. Alle er velkomne! (Erik Clausen. Fotograf: Per Skovgaard). /bsa

Ur-premiere på drama fra Taastrup
Forestillingen ”Føtexsøen”, der har ur-premiere på Taastrup Teater i den kommende sæson, er skrevet af forfatteren Lone Aburas, der selv er vokset op i Taastrup.
”Føtexsøen” handler om Lene, der holder pause fra sine
studier på RUC. Hun har forfatterambitioner og er lige
startet som kassedame i Føtex for at få råd til at skrive.
Hun er vokset op i en to-sproget familie. Hendes far
er muslim. Han har en pølsevogn på rådhuspladsen i
Høje-Taastrup, og kombinationen af svinekød og islam
er problematisk - også for Lene.
Da hun møder Johan, er hun overbevist om, at hun har
fundet manden i sit liv. Hun beslutter sig for at introducere Johan for forældrene. Og snart er Lene og Johan på
vej med S-toget til Taastrup…
Rollen som Lene spilles af Biljana Stojkoska, der er
kendt for sin medvirken i tv-serierne ”Sommer” og ”Lulu
og Leon”. (Biljana Stojkoska. Fotograf: Robin Skjoldborg). /bsa
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Andre skal lære af Høje-Taastrup
Sprogcenter
Andre kommuner skal lære af Høje-Taastrup Sprogcenter - kommunens sprogcenter er nemlig
blandt de mest effektive, når det gælder om at få indvandrerkvinder til at lære dansk og gennemføre deres danskuddannelse.
Det viser en benchmarking-undersøgelse, og på den baggrund er
Sprogcentret blevet udvalgt til at
deltage i en undersøgelse fra Integrationsministeriet med henblik
på at identificere en form for ”best
practice” for dansk for indvandrerkvinder.
Undersøgelsen viser, at HøjeTaastrup Sprogcenters succes
med at tilrettelægge en effektiv

danskundervisning for de kvindelige kursister primært skal tilskrives
Sprogcentrets evne til at tilrettelægge en fleksibel og individuelt
tilrettelagt undervisning, der imødekommer kvindernes behov og
dermed sikrer, at de møder frem
og gennemfører deres danskuddannelse.

mand for Arbejdsmarkedsudvalget
Thomas Bak, der er godt tilfredse
med, at de fleksible tilbud kan
medvirke til at nedbryde barrierer
og fremme kvindernes tilknytning
til arbejdsmarkedet, hvilket også
er godt for kvindernes familier.
/bsa

Sprogcentrets resultater får ros af
borgmester Michael Ziegler og for-

Jubilæer
1. september 2010
Teknisk servicemedarbejder
Ulla May Hansen
Pædagogisk Udviklingscenter
25 års jubilæum

25
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1. september 2010
Pædagogmedhjælper Lotte Hansen
Daginstitutionen Regnbuen
25 års jubilæum
1. september 2010
Specialist Hanne Skrydstrup Nielsen
Pension- og Omsorgscenter
25 års jubilæum

10. oktober 2010
Pædagogmedhjælper Christina Borregaard
Blishønen
25 års jubilæum

9. oktober 2010
Social- og sundhedsassistent Tina Jensen
Hjemmeplejen Vesterkøb
25 års jubilæum

10. oktober 2010
Distriktsleder Mimi Laursen
Ejendomme og Intern Service
25 års jubilæum
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Verdens bedste
ombygning?
Taastrup Teaters ombygning og tilbygning, som blev færdiggjort
i oktober sidste år, er blevet nomineret til World Architecture
Festival-prisen for verdens bedste ombygning i kategorien ’Old
vs. New’.
Moderniseringen af Taastrup Teater kombinerer æstetik med
funktionalitet – det er nemlig ikke blot udseendet, der er forbedret, men i høj grad også de indre linjer. Tegnestuen COBE
har haft ansvar for moderniseringen af det rustikke forstadsteater.
Det er Høje-Taastrup Kommune, Realdania og det offentligtprivate partnerskab ’Kulturringen’, der har stået bag moderniseringen af Taastrup Teater. Partnerskabets overordnede mål er
at binde området ved Taastrupgårdsvej sammen med Taastrup
bymidte - der skal skabes gode oplevelser i området, både for
de der bor og færdes der, og for kommunens øvrige borgere.
Ombygningen og det banebrydende design placerer Taastrup
Teater markant blandt regionens teatre. I september bliver
det offentliggjort, hvem der vinder World Architecture Festivalprisen /bst.

