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Forsidebilledet:
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12, hvordan du kan komme ind på HTKalle).
(Foto: Christian Egesholm).
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KommunaldirektørENS hjørne

Synlig kvalitet i
vores arbejde
Velkommen tilbage fra sommerferien, som jeg håber alle
har nydt.
Et omdrejningspunkt i vores arbejde med attraktive arbejdspladser
er den værdibaserede personalepolitik, som tager udgangspunkt i
vores fire værdier: Menneskelighed og positivt livssyn, Engagement, Professionalisme og Helhed.
Vores værdibaserede personalepolitik bygger på dialog i hverdagen
og at vi sammen finder rimelige
løsninger, der både tilgodeser den
enkelte medarbejder og arbejdspladsen. Det er vigtigt, at alle
ansatte får indflydelse på eget
arbejde og kan påvirke opgaverne.
Få dine kolleger tilbage
Jeg synes, at alle ansatte i HøjeTaastrup Kommune fortjener et
godt arbejdsliv. Vi drager for
eksempel omsorg for vores kolleger med et vist sygefravær, ved
at tilbyde dem et forløb i Projekt
Aktiv Arbejdsmedicin. Det gør vi

for at hjælpe den enkelte til hurtigt
at blive rask og komme tilbage til
sine kolleger. Til gavn for både den
enkelte og arbejdspladsen.

at bruge KVIK-redskaberne. På den
måde er vi hele tiden i gang med at
forbedre vores mange indsatser til
gavn for kommunens borgere.

Mindre fravær betyder færre afløsere, mere stabilitet, bedre trivsel
og dermed bedre service. Arbejdspladsen skal derfor sætte tidligt
ind, så vi kan få vores kollega hurtigt tilbage. Læs mere inde i bladet
om Lotte her fra Høje Taastrup
Kommune, og hendes historie om,
hvordan hun fik gavn af Projekt
Aktiv Arbejdsmedicin, til at komme
tilbage til jobbet og kollegerne.

Ny designmanual
Høje-Taastrup Kommune har fået
ny designlinje. Gennem det sidste
år har vi arbejdet med at få vores
nye design udbredt i organisationen. Nu findes der også en trykt
designmanual, og det betyder
definitivt farvel til det gamle byvåben, den gamle skrifttype og gamle
word-skabeloner.

International pris til HTK
Høje-Taastrup Kommune fik en
opmuntrende start på ferieperioden, da vi i midten af juni høstede
international anerkendelse for
vores brug af KVIK. Jeg er stolt
over, at andre kan se, at vi opnår
konkrete resultater i vores arbejde
med kvalitetsudvikling – og ikke
mindst, at det kan ses i vores
brede palet af kerneydelser. Vores
5 års erfaringer med KVIK har
rustet os til at blive endnu bedre til

Når vi har fået en ny designlinje,
er det for klart og tydeligt at vise,
hvem afsenderen er, når HøjeTaastrup Kommune leverer serviceydelser, eller når vi optræder som
myndighed. Vores design er med til
at styrke kommunens troværdighed, autoritet og genkendelighed.
Designmanualens retningslinjer
skal altså overholdes – det er med
til at synliggøre kvaliteten i vores
arbejde.
Hugo Pedersen

Blitz
Høje-Taastrup-cyklen er en ny turist-service, som blev præsenteret inden sommerferien. Tre parter står bag cykel-tilbuddet: Kommunens jobprojekt Phønix, Høje-Taastrup Turistforening
og hotellerne Quality og Park Hotel. Phønix skaffer og istandsætter cyklerne, Turistforeningen betaler og promoverer cyklerne,
og hotellerne sørger for, at turisterne kan låne cyklerne. Målet
er, at flere gæster i kommunen kommer til at nyde rekreative
steder som Hedeland, Vestskoven og Vallensbæk Mose, som er
dejlige at opleve på cykel. I juli og august har Høje-Taastrup
Miljø- og Energicenter tilbudt leje af cykel til besøgende, der ikke
bor på et af hotellerne. På billedet bl.a. Heidi Nielsen fra Miljøog Energicentret.
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De store smil var fremme,
da formand for KVIK-styregruppen, børne- og kulturdirektør Karsten Holst og
projektmedarbejder Sonja
Krüger Walther modtog den
internationale anerkendelse
af Høje-Taastrup Kommunes
arbejde med kvalitetsudvikling.

International pris for
vores KVIK-arbejde
Alle arbejdspladser i Høje-Taastrup
Kommune bruger som bekendt
værktøjet KVIK til at arbejde med
kvalitetsudvikling af såvel interne
processer som service til borgerne.
Denne indsats har nu fået bevågenhed også i det store udland, og
den 15. juni modtog kommunen
således den helt nye internationale
kvalitetsanerkendelse Effective
CAF User (CAF – Common Assesment Framework).
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også vurderet med en international målestok værdsættes for vores
indsats for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling. Det
er en flot anerkendelse af vores
medarbejdere og ledere, som
lægger stor energi i arbejdet med
evaluering og kvalitetsudvikling”,
udtalte han til pressen.

Anerkendelsen blev givet på baggrund af, at vi siden 2005 har
gennemført over 80 selvevalueringer med KVIK og dermed er godt
på vej til at udvikle en systematisk
evaluerings- og læringskultur med
et værktøj, der går på tværs af
kulturer, fagligheder og centre i
kommunen.

Måler svartider
Blandt andet KVIK-processerne
i Borgerservicecentret og på
Træningscentret Espens Vænge
er blevet omtalt som eksempler
på, hvordan KVIK-arbejdet gribes
an. Borgerservicecentret har fx
sat måltal på, hvilke svartider
og hvilken kvalitetet i betjening
borgeren kan forvente, og måler
nu løbende, om centret lever op til
sine servicemål.

Anerkendelse af ledere og
medarbejdere
Borgmester Michael Ziegler var
naturligvis glad for anerkendelsen
af kommunens kvalitetsarbejde:
”Jeg er glad for og stolt af, at vi

”KVIK-modellen har været en
god ramme for drøftelserne,
fordi KVIK-modellen sikrer, at vi
kommer systematisk omkring
disse emner, og især fordi KVIKmodellen sikrer, at både ledelse og

medarbejdere er inddraget, og de
tager et fælles ansvar for, hvordan
kvaliteten udvikles”, siger borgerservicechef Peer Anker Hansen.
Dokumentation for
træningseffekt
På Træningscenter Espens Vænge
har KVIK ført til, at der blandt andet
er sat fokus på områderne brugertilfredshed og effekt af træningsindsatsen.
”Vi vil udarbejde et effekt-scoringssystem, så vi kan dokumentere træningsfremgangen hos
den enkelte borger, der kommer i
træningscentret, og dermed dokumentere, at vores indsats nytter”,
fortæller områdeleder Konny Riising
fra Træningscentret Espens Vænge.
En brugerundersøgelse har desuden
givet centret top-karakter: 94 % var
tilfredse eller meget tilfredse med
deres forløb på Espens Vænge.
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationskonsulent

Ny designmanual
Høje-Taastrup Kommune har fået
ny designlinje. Det nye design er
implementeret løbende gennem
de seneste år, og designmanualen
har været tilgængelig på HTKalle/
Sådan gør du/Designmanual siden
sommeren 2008. Nu foreligger den
trykte designmanual, og det betyder definitivt farvel til det gamle
byvåben, den gamle skrift Times
New Roman og de gamle wordskabeloner.
Entydighed og klarhed
Den ny designlinje og –manual
skal skabe entydighed og klarhed
i udtrykket, når Høje-Taastrup
Kommune står som leverandør af
serviceydelser eller afsender af
myndighedsafgørelser. Designmanualen skal styrke kommunens
troværdighed, autoritet og genkendelighed på tværs af organisationen. Derfor skal manualens
retningslinjer overholdes.
Designmanualen gælder for
alle kommunens aktiviteter
Designmanualen indeholder retningslinjer for anvendelsen og placering af byvåben og navnetræk
(logo), andre designelementer
samt brugen af skrifter, skriftstørrelser og farver i kommunens papirlinje, pjecer og brochurer samt
på hjemmesider og intranet.

Designmanualen indeholder
også retningslinjer for, hvordan
tryksager, annoncer, billedfriser,
hjemmesider, skilte, biler, tøj og
merchandise skal se ud.
Designmanualen gælder med
andre ord for alle kommunens aktiviteter – altså skal principperne
også følges på den enkelte skole,
institution m.v. I designmanualen
er vist eksempler på, hvordan
man kan anvende et evt. lokalt
logo, samtidig med at kommunens
designlinie gennemføres.
Definitivt farvel til det gamle
Det nye design betyder definitivt farvel til det gamle byvåben
og den gamle skrift Times New
Roman. Og vigtigst af alt: det
betyder definitivt farvel til de
gamle wordskabeloner - dem med
gammelt byvåben og Times New
Roman – og til gamle brochurer
m.v. med gammelt byvåben og
utidssvarende design.
Designmanualen bliver distribueret til administrationen samt alle
ledere i nærmeste fremtid.

Byrådscentret
Christian Egesholm,
kommunikationskonsulent
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Aktiv Arbejdsmedicin
hjalp mig på rette vej
Lotte Jørgensen arbejder som
skolelærer på Rønnevangskolen og er en af de første, der
takkede ja til at deltage i projekt Aktiv Arbejdsmedicin og
gennemgå et udredningsforløb
hos Falck Healthcare. Projektet har været et vigtigt skridt
på vejen tilbage til et aktivt
arbejdsliv, synes Lotte.
Det var ved at ske igen
”Jeg ville egentlig bare gøre mit
arbejde godt, og derfor lyttede
jeg nok ikke til de signaler, min
krop gav mig”, fortæller Lotte om
starten på den overbelastningsstress, der resulterede i et halvt
års sygemelding. De første tre
måneder på fuld tid og dernæst tre
måneder på deltid.
Selvom Lotte kom tilbage på arbejde, havde overbelastningen sat
sine spor, og det var ifølge Lotte
ved at gå galt igen. Derfor blev
hun i samråd med sin leder koblet
til projekt Aktiv Arbejdsmedicin.

”Jeg var så småt begyndt at reagere som jeg havde gjort før, og
jeg kunne godt mærke, at jeg var
på vej mod en sygemelding igen,
hvis der ikke skete noget. Derfor
var jeg også meget glad for, at
min leder præsenterede mig for
projektet. Jeg sagde med det
samme, at det der skal jeg bare
være med i”, fortæller Lotte.

”Vi har sammen udarbejdet en klar
plan for, hvordan jeg skal genoptage og forblive på mit arbejde. Efter
sommerferien ser jeg frem til at
komme på arbejde igen - med de
aftaler, vi har indgået, i bagagen”,
fortæller Lotte, der samtidig er
tryg ved, at hendes kontaktperson
i Falck Healthcare hjælper hende
med at fastholde handleplanen.

Samtalerne med Falck har
givet mig meget
Lotte blev derefter kontaktet af
Falck Healthcare, og inden for
halvanden måned havde hun været til samtale hos henholdsvis en
sundhedsplejerske, fysioterapeut,
psykolog og læge samt deltaget
i den afsluttende rundbordssamtale.

Hun var også glad for at tale med
nogen, der ikke var direkte tilknyt-

Om samtalerne med det arbejdsmedicinske team fortæller Lotte:
”Jeg var lidt nervøs til at starte
med, men de var alle professionelle og fik mig til at slappe af og
føle mig godt tilpas. Herefter var
det helt naturligt at tale om de
ting, vi nu skulle tale om, og få
afdækket min situation. Samtalerne gav mig virkelig meget”.

Rundbordssamtalen:
Samtaleforløbet hos Falck Healthcare afsluttes med en rundbordssamtale, hvor Lotte og hendes
leder sammen med en læge og
Lottes kontaktperson beslutter en
handleplan for, hvordan Lotte sikres
et aktivt arbejdsliv. For Lottes
vedkommende indeholder handleplanen blandt andet ændrede
arbejdsrutiner samt faste møder
med hendes leder. Lotte og hendes
kontaktperson har herefter et
fælles ansvar for, at handleplanen
iværksættes og gennemføres, som
den er planlagt.

Hvis du skal have skærmbriller…
Du kan få skærmbriller eller
kontaktlinser betalt af arbejdsgiveren, hvis de er nødvendige for at
arbejde ved en skærm, og hvis du
har mere end to timers skærmarbejde dagligt. Du skal i den
forbindelse have undersøgt dit syn
hos en optiker eller en øjenlæge. I
Høje-Taastrup Kommune kan du få
lavet ny undersøgelse og dermed
få nye glas/skærmbriller højst
hvert andet år.
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Sådan gør du:
•	Ikke-administrativt personale:
Henvend dig til din nærmeste

leder, som kontakter Maibritt
Jarl, lokal 1179. Det er i dette
tilfælde dit eget arbejdssted/
center, som skal betale udgiften.
•	Administrativt personale: Henvend dig direkte til Maibritt Jarl,
lokal 1179.
Du får en rekvisition, som du
kan bruge hos din optiker. Se på
intranettet, hvilke optikere der
har en aftale med kommunen, og
som du derfor kan handle hos. Du
kan få tjenestefrihed med løn til
synsprøven efter nærmere aftale
med din leder.

Hvad koster det dig?
Kommunen betaler brilleglas og
kontaktlinser inden for indkøbsaftalen. Hvis du vælger et stel inden
for indkøbsaftalen, koster stellet
dig heller ikke noget. Vælger du
et stel, der er dyrere, skal du selv
betale differencen – optikeren vil
vejlede dig.
Du kan læse mere på Intranettet
htKalle under Medarbejder/Trivsel
og arbejdsmiljø/Skærmbriller.
HR-Centret
Maibritt Jarl, HR-konsulent

” Min situation er ikke unik, og jeg er sikker på,
at der er flere, der kan have nytte af projektet”,
fortæller Lotte Jørgensen, lærer på Rønnevangsskolen.

jeg er sikker på, at der er flere,
der kan have nytte af projektet”,
fortæller Lotte.
Kan du eller en kollega drage
nytte af projektet, skal du drøfte
muligheden for deltagelse med din
nærmeste leder. Informationsmateriale om projektet er tilgængeligt
på HTKalle under ”Projekt Aktiv
Arbejdsmedicin”.
Der er flere redskaber til at
komme fra sygeperiode til et aktivt
arbejdsliv igen. Jobcentret kan
vejlede om muligheden for:
• Delvis raskmelding
• Personlig assistance
• Skånejob
• Fleksjob
• Hjælpemidler
• Paragraf 56-ansættelser
• Arbejdsprøvning
Se tilbud om kurser i at tage fat
i sygefraværet og andre trivselsfremmende aktiviteter på HTKalle.
tet hendes arbejdsplads, ”fordi det
kan være svært tale om alle ting
i en personalegruppe”, fortæller
Lotte.
Ikke en unik situation
Det er vigtigt for Lotte at fortælle
om sine erfaringer, fordi hun ved,
hvor meget et initiativ som projekt

Aktiv Arbejdsmedicin kan
betyde.
”Jeg er taknemmelig over at
have fået muligheden for at
komme igennem forløbet. Jeg
var gået ned igen uden og var
ikke kommet tilbage foreløbig.
Min situation er ikke unik, og

Har du spørgsmål angående projekt Aktiv Arbejdsmedicin, er du
velkommen til at kontakte projektleder Viktor Harder på mail:
Viktorha@htk.dk eller på telefon
nr. 43 59 18 77.
HR-Centret
Viktor Harder, projektmedarbejde

Uddannelsesønsker for 6 mio. kr.
Ved trepartsforhandlingerne i 2008
blev der som led i regeringens
kvalitetsreform afsat en pulje til
styrkelse af kompetenceudviklingen på arbejdspladserne. Puljen
eksisterer frem til 2011. Pengene
til kompetenceudvikling fordeles af
lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra de tre
hovedorganisationer: FTF, OAO og
AC.
Første ansøgningsrunde har vist,
at der er stor lyst til kompetenceudvikling blandt medarbejderne.
Første ansøgningsrunde resulterede i 155 ansøgninger, der samlet

ansøgte om knap 6 mio. kroner til
kompetenceudvikling. Knap hver
tredje arbejdsplads har sendt en
eller flere ansøgninger, og ved
første ansøgningsrunde er der
delt knap 1,4 mio. kroner ud.
Nye fælles kurser oprettes
De mange ansøgninger har givet
anledning til, at de tre hovedorganisationer er gået sammen om
at oprette fælleskurser inden for
projektarbejdsformen og projektledelse, proceskonsulenten,
idrætspædagogik, instruktørkursus og konflikthåndtering.
HR-Centret er ved at undersøge,

hvad der er muligt inden for de
afsatte midler. Fælleskurserne
annonceres i det fælles kursuskatalog.
Næste ansøgningsrunde
Lige nu er OAO, FTF og AC sammen med ledersiden i gang med at
evaluere første ansøgningsrunde.
Dato for næste ansøgningsrunde
er den 19. marts 2010 kl. 12. Ansøgningsskema m.v. vil blive lagt
på intranettet HTKalle.
HR-Centret
Ane Kerstine Saaby, HR-konsulent
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Indkøb med omtanke
sparer 2 mio. kr.
Byrådet vedtog i forbindelse
med Budget 2009, at vi skal
spare 2 mio. kr. ved indkøb.
Det kræver kun, at vi hver
især tænker os mere om,
når vi køber ind. Spar tid og
penge ved at bruge indkøbsaftalerne!
Kommunen har forhandlet indkøbsaftaler igennem for en lang
række varer. Aftalerne sikrer, at
vi får varerne til den bedst mulige
pris. Og når Prisme Indkøb - et
nyt e-handels system - er blevet
indført i løbet af oktober, vil man
let og hurtigt kunne foretage sine
indkøb over computeren.
Mere besvær og større udgifter
end nødvendigt
2 mio. kr. lyder af meget, men
ved at bruge indkøbsaftalerne kan
vi hver især bidrage til, at vi når
målet. Fx vil nogle være tilbøjelige
til at gå ned i en lokal butik og
købe en stak kuglepenne, når man
er løbet tør. Men det betyder både
højere indkøbspris, og at vi bruger
lønkroner på at have en medarbejder i byen i stedet for at være på
arbejde.
Desuden går vi glip af indkøbsaftalens mængderabatter, hver gang

nogen handler ”udenom”. For jo
mere vi køber ind via aftalerne,
jo større rabatter får vi. Derfor er
det i alles interesse, at vi bruger
disse indkøbsaftaler, når vi handler for kommunens penge.
Den form for indkøb betyder altså
mere besvær og større udgifter
end nødvendigt. Faktisk brugte
vi sidste år ca. 380.000 kr. mere
end nødvendigt på kontorartikler,
fordi der blev foretaget indkøb
udenom den faste aftale med Lyreco. De 380.000 kr. er summen
af en masse ubetydelige småbeløb, men når man lægger dem
sammen, løber det altså op.
Gratis levering dagen efter
Indkøbene i din institution eller
afdeling kan måske også gøres
smartere eller mere effektive.
Med lidt omtanke og planlægning
er det en rigtig god måde at spare
penge på – helt uden at det går
ud over leveringen eller kvaliteten
på dine indkøb. Faktisk har aftalen
på de førnævnte kontorartikler
en indbygget klausul om gratis
levering dagen efter bestillingen,
så det kan næppe være meget
lettere eller hurtigere.
Halvvejs mod målet
En del af besparelsen på 2 mio.
kr. er faktisk allerede fundet.
Indkøbsafdelingen fortæller: ”Vi

Ole Kristensen, økonomidirektør.

har foretaget adskillige analyser,
og der er blevet sparet ca. 425.000
kr. alene inden for el og gas. Når
vi lægger det beløb til de andre
besparelser, der allerede er opnået, er vi på nuværende tidspunkt
omkring halvvejs til målet på 2 mio.
kr. Og der er flere penge at hente,
når vi fortsætter med analyser på
områder som rengøringsartikler,
kopipapir m.m.”
De fortsætter: ”Man skal være opmærksom på, at de indkøbsbesparelser, man finder, allerede indgår i
den samlede budgetbesparelse. Det
er derfor ikke muligt at bruge disse
penge til andre formål, for de er
allerede brugt til at holde budgettet.
Og man kan desværre ikke bruge
pengene flere gange”.
Behold 20 % selv
For at gøre det mere attraktivt at
yde en indsats for at spare penge,
har byrådet bestemt, at 20 % af
de penge, vi sparer, skal blive på
centralt niveau i det center, hvor
besparelsen er fundet. Ud af den
første million, der er sparet, er altså
ca. 200.000 kr. forblevet inden for
centrenes budget.
Som sagt skal vi finde de nødvendige besparelser ved at tænke os
bedre om og huske på at bruge
de aftaler, der allerede eksisterer.
Det er altså en smertefri proces,
der ikke vil forringe servicen eller
kvaliteten i vores indkøb. Og det er
vigtigt at nå i mål med den budgetterede besparelse, som Byrådet har
besluttet.
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Ole Kristensen
Økonomidirektør

Tag telefonen, præsentér dig
og sørg for, at borgeren får
et svar eller kommer korrekt
videre til en anden, der kan
svare.

Hallo - er der nogen?
Vi er ikke flinke nok til at tage
telefonerne og til at tage imod
henvendelserne: Kommunens
telefonservice ”dumpede” i
den første måling af fem centre og tilhørende institutioner.

Vores telefonservice blev i april
måned målt af et eksternt firma,
og resultatet var ikke tilfredsstillende. Målingen blev foretaget i fem centre med tilhørende
institutioner, og resultatet pegede
på de samme indsatsområder. Det
er derfor rimeligt at antage, at vi
alle har en opgave i at forbedre
vores telefonservice. Vi har især
tre områder, hvor der skal ske en
forbedring:
- Vi skal sikre, at vores telefoner bliver besvaret
Der må ikke gå opkald tabt! Det er
ikke god borgerservice, at vi ikke
altid besvarer et opkald - enten
selv eller den person, som telefonen er stillet videre til.
I forhold til vores værdier er det
ikke professionelt, og det er skadeligt for kommunens omdømme

som den moderne virksomhed, vi
vil være.
- Vi skal præsentere
os ordentligt
Det er god borgerservice at
præsentere sig korrekt, dvs. med
afdeling/institution + fornavn og
efternavn.
- Vi skal yde aktiv service
Når vi besvarer et opkald for en
kollega, eller borgeren simpelthen
har ringet forkert, skal vi give aktiv service: dvs. enten tilbyde selv
at hjælpe, stille om til en kollega,
der kan hjælpe, eller give borgeren tilbud om at blive kontaktet.
I forhold til vores værdier er helhedssynet i spil. Det er et fælles
ansvar, at enhver telefonisk borgerkontakt håndteres korrekt.
Det er egentlig ikke så meget der
skal til - det handler mest om at
få lavet om på nogle vaner og
traditioner for, hvordan vi håndterer telefonbetjening i kommunen,
uanset om det er på fx en skole,
en daginstitution eller på rådhuset.
Og jeg ved, at alle centerchefer er
i gang med at sætte fokus på den

lokale telefonbetjening, så vi får et
godt resultat, når undersøgelsen
gentages i et antal centre og institutioner til efteråret.
PÅ vegne af arbejdsgruppen om
telefon-måling
Peer Anker Hansen,
Borgerservicechef

”God telefonservice
– dit ansvar”
Hvis du slår op på side 6 i
HøjTryk nr. 2, marts 2009, var
ovenstående overskriften på en
artikel om god telefonservice og
om den måling, der nu er gennemført. Vi opfordrer alle til at
tage ansvar for, at vi lever op til
vores egne mål og telefonpolitik.
Giv aktiv service og vær med til
at sikre, at vores arbejdsplads
fremstår professionelt.
Tænk på, hvordan du selv opfatter en virksomhed, du ringer til,
og hvor servicen ikke er i orden,
og tænk på, hvordan du omtaler
sådan en virksomhed over for
andre!
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Hav forventninger
Ældreområdets Projekt Fokusskifte har dokumenteret, at
det kan lade sig gøre at ændre
forventningerne hos både personale og borgere, og at øget
fokus på hjælp til selvhjælp
øger borgernes funktionsevne.
”Projekt Fokusskifte - Hjælp til
selvhjælp og bedre funktionsniveau hos ældre i Høje-Taastrup
Kommune” har kørt på ældreområdet siden oktober 2007 og sluttede med udgangen af juni i år.
I Fase II, som har kørt siden
januar i år, har opgaverne været
at forankre de gode resultater fra
fase I, samt at være katalysator
for og støtte den fortsatte udvikling af hjælp til selvhjælp på
ældreområdet.
Fysisk test ved visitation
En af opgaverne har været at
skabe mulighed for, at visitatorerne kan benytte fysiske test, når
borgeren visiteres til træning eller
hjemmepleje.
Visitatorerne har sammen med
projekt-terapeuterne gennemgået
forskellige fysiske test, som også
har været afprøvet i praksis under
flere visitationsbesøg. Disse test
har givet begge parter en mere
præcis oplevelse af, hvordan
dagligdags aktiviteter udføres,
og hvad borgeren formår og ikke
formår.
Det viste sig også, at testene var
med til at give borgeren større lyst
og motivation til at sætte nye mål
for sin dagligdag, ligesom visitator fik et mere nuanceret beslutningsgrundlag for sin visitering.
Visitatorerne kan derfor fremover
vælge at benytte test i visitationsprocessen som supplement til den
gode visitationssamtale.
Rengøring i samarbejde
med borgeren
Erfaringerne fra fase I gjorde det
klart, at yderligere funktionstab
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hos borgeren skal forebygges,
allerede når en borger visiteres
til praktisk hjælp. Derfor blev der
også sat ekstra fokus på rengøringskorpset, der er en vigtig personalegruppe på ældreområdet.
Medarbejderne havde et stort
ønske om, at formidling og videndeling om, hvordan man konkret
yder hjælp til selvhjælp, skulle ske
tæt på den praktiske hverdag.
Personalet i rengøringskorpset er
meget engagerede i deres arbejde
og vil gerne udføre flest mulige
opgaver i hjemmet i samarbejde
med borgeren, hvilket også er lykkedes hos en lang række borgere.
Der arbejdes fortsat intenst med
at inddrage borgerne mest muligt i
udførelsen af de praktiske opgaver
i hjemmet.
Informationsfolder og plakat
Der er udarbejdet en informationsfolder til hele ældreområdet
med gode råd og erfaringer fra
projektet.
I folderen er ’hjælp til selvhjælp’
beskrevet med dagligdags eksempler. Folderen skal motivere både
borgere, pårørende og personale
til, at opgaverne løses i et
aktivt fællesskab mellem
den enkelte borger og medarbejderen.
Der er desuden udarbejdet
en ’refleksionsplakat’, som
skal være et arbejdsredskab for personalet, når
opgaverne planlægges i
dagligdagen. Plakaten er
forsynet med en ”refleksionsboks”, som personalet
skal bruge til at sikre, at
de yder hjælp til selvhjælp
og har et godt kendskab til
borgerens funktionsniveau.
Og borgeren vil som
nævnt allerede nu i højere
grad opleve, at der under
visitations-samtalen er fokus på forventningen om,
at man som modtager
af praktisk og personlig

hjælp er aktivt medvirkende. Det
man kan selv, det skal man selv!
På denne måde styrkes den enkelte i at vedligeholde og forbedre
sit funktionsniveau.
Foregangs-plejecenter
Med de gode erfaringer fra fase I
som udgangspunkt var projektterapeuterne igennem to måneder
fast tilknyttet et af kommunens
plejecentre med det mål at øge
borgernes aktivitetsniveau i hverdagen.
Fokus blev primært lagt på fælles
aktiviteter for alle grupper af borgere på centret, og i alle afsnit på
centeret. Der blev bl.a. etableret
udendørs gå-hold for de mere
mobile borgere, motionshold for
borgere med hukommelsesproblemer, oplæring i brug af centerets
motionscykler, fælles-arrangementer for borgere og pårørende og
meget mere.
Kræver planlægning
Erfaringerne fra de to måneder
viser, at personalet meget gerne
vil hjælpe borgerne på plejecentret til øget aktivitet i hverdagen,
men at det kræver planlægning i
hverdagen. Fleksibilitet og sponta-

til livet - hele livet
delse. Den skal være et supplement til det igangværende arbejde
med at gøre den enkelte borgers
ressourcer, behov, funktionsniveau
og livshistorie mere synlige og
dermed etablere et godt udgangspunkt for den fremtidige pleje og
samarbejde.
Hokus pokus – skift dit fokus
Projektet udskrev en konkurrence
for at gøre overskriften til projektet mere iøjnefaldende.
Vinderoverskriften ”Hokus pokus
– skift dit fokus” fortæller, at det
ikke behøver at være så svært at
arbejde med hjælp til selvhjælp
hverken for medarbejder eller for
borger. Egentlig er det jo enkelt og
ligetil; især hvis alle har forventninger til livet – hele livet.
Fremtiden
Som tidligere nævnt er der i projektet opnået gode resultater, som
fortsat skal omsættes til praksis på ældreområdet. Begrebet
hjælp til selvhjælp virker - det kan
altid betale sig at være en aktiv
medspiller i eget liv. Det er aldrig
for sent at træne, selv små tiltag
til aktivitet er med til at bedre
livskvaliteten.

Vinderen af slogan-konkurencen blev sosu-assistent Helle Søvndahl (også kaldet Kris)
fra Sengeløse Plejecenter, der fik den geniale ide til overskrift for konceptet og plakaten:
”Hokus pokus – skift dit fokus”. Helle (t.v.) blev den heldige vinder af tre flasker vin, som
blev overrakt af projekt-terapeut Laila Stoltz (t.h.)

nitet er også vigtige ingredienser,
når personalet på plejecentre skal
deltage i aktiviteter sammen med
borgerne.
Samtidig er det vigtigt at have fokus på, at plejecentret primært er
borgerens hjem - og dernæst en
arbejdsplads for personalet. Det er
også vigtigt at være opmærksom
på, at man i samværet med den
enkelte borger ikke overfører egne
værdier, vaner, normer og holdninger på borgeren.
Erfaringerne fra projektet viser, at
der skal øget fokus på helheds-

tænkning blandt alle i personalegruppen for at løfte opgaven og
ændre praksis til hjælp til selvhjælp og øget aktivitet i hverdagen.
Der skal arbejdes med at gøre
begreberne nærværende i det
daglige miljø, så personalet på den
måde løfter i flok og kan bruge
hinanden som rollemodeller og
inspiratorer.
Gør borgerens
ressourcer synlige
En tjekliste til brug ved indflytning
på plejecenter er under udarbej-

Erfaringer fra tidligere projekter
viser, at der kontinuerligt skal bakkes op og tilføres ny næring for at
holde fokus.
Styregruppen for projektet arbejder videre med en implementerings-strategi for konceptet, så de
gode resultater kan forankres og
fortsat udvikles i arbejdet med at
gøre ældreplejen i Høje-Taastrup
endnu bedre.
Projekt Fokusskifte vil hermed
gerne sige tak for den store indsats til alle, der har deltaget, og
hvis medvirken har givet os de
fantastisk gode resultater og en
masse ideer til videreudvikling af
begrebet HJÆLP til SELVHJÆLP!
Mange hilsner fra
Laila Stoltz, Iben Fogstrup og Lise
Jensen, projekt-terapeuter
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Vinterkøreplan for
sundhedsordningen
Sundhedsordningen speeder
op igen efter at have kørt på
halv kraft i sommerferien ;-)
Sundhedsordningen er atter
speedet op i det høje gear efter
en tilbagelænet og forhåbentlig
tiltrængt sommerferie, og alle
aktiviteter er nu i fuldt skema:
Fysioterapi, zoneterapi, personlig
programlægning i motionscentret,
pilates, styrk din ryg, spinning
og vandgymnastik. Bemærk, at
tilmelding til vandgymnastik sker
i uge 36 på Wellatworks hjemmeside.

Hedehusene og Sengeløse skoler.
Sundhedstjekdagen gentages i
2010, forhåbentlig to gange.
Tilmelding
Hvis du endnu ikke er registreret
i sundhedsordningen og ønsker at
blive det, skal du kontakte Anette

Zacho på lokal 11 74 eller AnetteZa@htk.dk og oplyse dit cpr.
nr. og fulde navn. Først derefter
kan du oprette dig på Wellatworks
hjemmeside.
HR-Centret
Anette Zacho, HR-konsulent

Desuden tilbydes sundhedstjek,
influenzavaccinationer (uge 43
og 44) og pausegymnastik på
rådhuset og i Jobcentret to gange
om ugen.
Sundhedsfolderen ligger på HTKalle/Medarbejder/Medarbejdertilbud – du kan også få et eksemplar
i HR-Centret.
Sundhedstjekdag
Sundhedstjekdagen den 6. maj var
et tilløbsstykke både i Jobcentret
og i den mobile bus, som holdt ved

Sundhedstjek på Sengeløse Skole: Konditesten foregik uden for bussen.

Nemmere adgang til HTKalle
Nu er det blevet lidt nemmere at
få adgang til intranettet HTKalle,
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. Når du åbner
internettet, kan du gå ind på kommunens hjemmeside www.htk.dk
og klikke på punktet ”For ansatte”
i nederste højre hjørne. Så er du
klar til at logge ind:
•	Når du ser beskeden ”Der er et
problem med dette websteds
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sikkerhedscertifikat”, skal du
klikke på linket ”Fortsæt til
dette websted (anbefales ikke)”
•	Indtast brugernavn således: Det
første fornavn fra din lønseddel
+ de første 8 cifre i dit CPRnummer. Bemærk at det første
bogstav skal være med stort
og resten med små bogstaver.
Eksempel på brugernavn: Birgit20018801
•	Indtast kodeord således: De
sidste fire cifre i dit CPR-nummer. Eksempel på kodeord:
0120
• Vælg ”HTK-intranet”.

Tilbud om feriehuse, sundhedsordning 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.
				
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationskonsulent

Uddannelsesdage for
dialogmakkere
Nu følges temadagene om vores
værdibaserede personalepolitik op
med to undervisningsdage. Her får
dialogmakkerne (leder- og medarbejderrepræsentanter) redskaber
til og øvelse i at drive en proces,
der hjælper arbejdspladsen til
fortsat at leve efter værdierne –
både når det er let, og når det kan
være svært.
Det er vigtigt, at begge dialogmakkere kommer på samme
kursus, da undervisningen bygger
på fælles øvelser og planlægning.

Uddannelsesdagene vil stille skarpt
på:

Interne instruktører fra kommunen
underviser.

•	Fakta om vores værdibaserede
personalepolitik
•	Hvordan har vi en værdifuld og
anerkendende dialog i hverdagen?
•	Hvad betyder vores værdibaserede personalepolitik for leder og
tillids-/medarbejderrepræsentanters rolle og samarbejde?

Tilmeld jer som dialogmakkere på
HTKalle/Selvbetjening/HTKurser,
hvor der også er en beskrivelse af
kursets indhold. Kurserne hedder:
”Dialogmakker - vores værdibaserede personalepolitik”.

Undervisningen vil veksle mellem
korte oplæg og mange øvelser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ea A. Roldgaard, EaRo@htk.dk, lokal 1170, eller
Søren Grenaa, SoerenGr@htk.dk,
lokal 1172.

Malerierne malet på temadagene om vores værdibaserede personalepolitik i februar måned 2009 kan fortsat lånes af de enkelte arbejdspladser. Malerierne er skabt af Karsten Auerbach.

Se også de næste sider, hvor
Hovedudvalget (HU) svarer på
spørgsmål om den værdibaserede
personalepolitik.

Malerierne kan reserveres via intranettet som kursus og findes under
overskriften ”Udlån af malerier” (under selvbetjening og HTKurser).

HR-centret,
Ea A. Roldgaard, HR-konsulent

Krisepsykolog: Hvornår
og hvordan?
Høje-Taastrup Kommune yder krisehjælp til medarbejdere i forbindelse med alvorlige arbejdsskader,
hvor den psykiske førstehjælp på
arbejdspladsen ikke er tilstrækkelig. Frem til årsskiftet har vi indgået aftale med Dansk Krisekorps
om at yde krisehjælpen.
Formålet med at yde krisehjælp
er at udrede selve arbejdsskaden,
hvilket vil sige, at psykologen
hjælper den skadelidte medarbejder til at få bearbejdet skaden
så meget, at han/hun kan vende
tilbage på arbejdspladsen og arbejde på samme funktionsniveau.

Målet er at hindre, at medarbejderen får psykiske, sociale og/eller
fysiske eftervirkninger, samt at
forebygge sygefravær - og at evt.
sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
Der ydes som hovedregel fem sessioner.
Kontakt Arbejdsmiljøtemaet
Nærmeste leder kontakter Arbejdsmiljøteamet, som etablerer
kontakt til psykologen hos Dansk
Krisekorps. Psykologen tager
efterfølgende kontakt til skadelidte
medarbejder og aftaler møde.

Vagttelefon
Er der tale om en akut hændelse,
som sker uden for tidsrummet
8.00-15.00 (torsdag dog 18.00), og
situationen vurderes som så akut,
at det ikke kan vente til næste
dag, kontakter den nærmeste leder
Dansk Krisekorps på vagttelefonen
70 22 76 10.
Læs mere på intranettet HTKalle
under Medarbejder/Trivsel og arbejdsmiljø/Krisepsykolog.

HR-Centret
Maibritt Jarl, HR-konsulent
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HU svarer på spørgsmål
om vores værdibaserede
personalepolitik
Temadagene i Taastrup Idræts
Haller om vores værdibaserede
personalepolitik indeholdt bl.a.
dialogfasen, hvor alle arbejdspladser havde mulighed for at kommentere personalepolitikken.
Nu er vores værdibaserede personalepolitik godkendt i HU (Hovedudvalget) og ligger på intranettet.
Det er Byrådet, der beslutter personalepolitikken endeligt, og det
vil blive annonceret på intranettet,
når det er sket.
Træder løbende i kraft
Vores værdibaserede personalepolitik træder løbende i kraft,
efterhånden som ledere og medarbejdere har gennemført 1. uddannelsesdag i efteråret 2009. Vi
er i en form for overgangsperiode

frem til årsskiftet og vil derfor
ikke håndhæve reglerne stramt i
denne periode.
Ledere og medarbejdere har hidtil
kunnet slå op i personalereglerne
og få svar på fx, hvornår der skal
holdes omsorgssamtale. Med
værdibaseret personalepolitik er
det nu op til lederen at vurdere
den enkelte situation og holde
omsorgssamtale med medarbejderne, når det skønnes nødvendigt.
Ud over vores værdibaserede personalepolitik vil der fortsat være
regler som følge af fx lovgivning
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og overenskomster. Desuden fastholdes også enkelte regler, som er
vedtaget af Byrådet og direktionen – nogle af disse regler vil
blive taget op til fornyet vurdering
efter et års tid.
Typiske spørgsmål
Vores værdibaserede personalepolitik stiller derfor store krav
til medarbejderes, tillidsrepræsentanters og lederes evner til at
argumentere. Der er allerede nu
stor spørgelyst, og Hovedudvalget
har her forsøgt at besvare nogle
af de typiske spørgsmål.
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Teambuilding ryster den
nye enhed sammen
Hvad gør man, når 56 medarbejdere - og en ny leder - skal

teknisk service-medarbejderne
på skolerne også under Intern
Service.

have en ny organisationsstruktur på plads, give opgaveløsningen et eftersyn og
støbe fundamentet til et godt
fremtidigt samarbejde? Intern
Service, der er en del af det
nye Center for Ejendomme og
Intern service (CEIS) har bl.a.
taget hul på i alt syv dages
program om medarbejderressourcer og teambuilding.
Intern Service består af teknisk
service-medarbejderne og betjentene fra bibliotekerne, Jobcentret
og rådhuset, de to medarbejdere
i kommunens trykkeri samt medarbejderne i kommunens vægterkorps, og fra 1. januar 2010 hører
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Før dannelsen af Intern Service i
år har medarbejderne organisatorisk hørt til biblioteket, Jobcentret
eller en afdeling på rådhuset –
ligesom teknisk service-medarbejderne på skolerne indtil 1. januar
hører til den enkelte skole. Det
siger sig selv, at det er lidt af en
øvelse at bringe medarbejderne
sammen i en ny enhed.
Fælles forløb
Dennis Schultz, der tiltrådte som
leder af Intern Service i februar,
har valgt at lægge vægt på et fælles forløb med fokus på medarbejdernes personlige ressourcer og
teambuilding.
”Intern Service ønsker at styrke
servicen i kommunen gennem en
smidigere struktur og anderledes

organisering af arbejdet. Men nye
organiseringer betyder også nye
arbejdsrelationer. Derfor har alle
56 medarbejdere fra Intern Service fået mulighed for gennem et
struktureret forløb at forberede
sig grundigt på ændringerne”,
fortæller Dennis Schultz.
”Ud over at forberede sig til ændringerne er målet også at forberede Intern Service til at blive
en konkurrencedygtig og effektiv
enhed, der løser serviceopgaver
af høj kvalitet og samtidig formår
at være en attraktiv arbejdsplads
med en moderne ledelse og
forandringsparate medarbejdere”,
fortsætter han.
Forløbet består af to dage med
fokus på medarbejderressourcerne i Intern Service – medarbejderne i Intern Service er opdelt i
tre hold, der på skift har mødtes
to dage i august på Charlotte-

Intern Service har taget fat på sammenlægningen af de interne servicefunktioner med et fælles forløb
om bl.a. medarbejderens personlige
ressourcer og teambuilding. Her er det
hold 3, der er samlet på Charlotteskolen. (Foto: Dennis Schultz).

skolen med en ekstern konsulent.
Konsulenten kommer fra firmaet
Erhvervsakademiet Nordsjælland,
som har bistået med at ”strikke”
det samlede forløb sammen. Også
firmaet Lederskabet bistår.
To dage i Hjemmeværnets
uddannelseslejr
Fra 30. august og en god uge frem
er holdene på skift taget et par
dage på teambuilding i Hanstholm
i Nordjylland.
Opholdet fandt sted i Hjemmeværnets uddannelseslejr i Hanstholm,
og beskeden inden afrejse lød, at
deltagerne skulle pakke en kuffert med praktisk tøj og fodtøj:
Øvelserne i at arbejde sammen og
træffe beslutninger, også i pressede situationer, vil finde sted i
den jyske vestkysts blæsende og
nogle gange lidt barske klima.

I september samles alle holdenes
deltagere til et fælles arrangement, en såkaldt ”Fish Bowl” i
byrådsalen på rådhuset. Og siden
følger i oktober endnu et par dage,
hvor hvert hold fortsætter processen sammen med konsulenten fra
de første to dage i august med
fokus på medarbejdernes personlige ressourcer.
”Det har været meget vigtigt i
planlægningen af projektet, at
deltagerne kommer til at opleve et
samlet hele, tilpasset både den enkelte medarbejder og den enkelte
medarbejdergruppes behov og
med konstant fokus på implementering i dagligdagen.
Det har også været magtpålæggende, at vi i projektet tager fat
i dagligdagens problemstillinger
med det sigte, at vi kommer til
at træffe fornuftige beslutninger
og foretage logiske prioriteringer
i dagligdagen”, siger Dennis om
indholdet i det samlede forløb for
Intern Service.

Intern Service har således fokus
på, hvordan kørslen internt i kommunen kan tilrettelægges fremover, hvordan servicefunktionerne
på skoler, daginstitutioner og
fritidsklubber skal drives o.s.v.
Med i bagagen til arbejdsgrupperne herom har Intern Service
naturligvis alle medarbejdernes
erfaringer samt Dennis Shultz
møderunder med alle skoleledere,
alle områdeledere og alle teknisk
sevice-medarbejderne på skolerne.
”Det giver et godt billede af alle
ønskerne såvel som bekymringerne ved den nye organisering i
Intern Service, og de mange synspunkter vil naturligvis indgå, når
der arbejdes videre i arbejdsgrupper med at fastlægge den fremtidige tilrettelæggelse af service”,
siger Dennis Shultz.

Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationskonsulent

Blitz
Internationalt
klimabesøg. Der var
gæster fra både USA,
Pakistan og Italien, da
en international delegation i juni besøgte
HTK for at høre om
de mange klimatiltag i kommunen. De
hørte blandt andet om
kortlægning af huses
varmetab fra luften.
Delegationen tog en
tur til Fløng, og her
fortalte Fløng Klimaforening om foreningsmodellen, når det gælder om at engagere
borgerne i klimasagen.
Besøget var en del af
KL’s internationale klimatopmøde, hvor over
700 politikere, embedsmænd, ambassadører og internationale
organisationer fra ca.
70 lande diskuterede
klimaudfordringen
som optakt til FN’s
store klimakonference
den 7.- 18. december i
København.
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Hvorfor siger HU nej
sundhedsforsikring?
Debat: Ja eller nej til sundhedsforsikring?
Medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune skal ikke
have en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Det
fastslog medarbejdersiden i HU (Hovedudvalget)
lige inden sommerferien.
Næsten 1 million danskere er omfattet af en sundhedsforsikring, så hvorfor må vi ikke få det? Hvad er
egentlig grunden til, at medarbejdersiden ikke går
ind for sundhedsforsikringer? HøjTryk har spurgt en
repræsentant fra medarbejdersiden i HU.
Spørgsmålet om arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring har været
oppe i HU et par gange nu. Første
gang i april, fordi Økonomiudvalget ønskede at høre HU’s holdning
til dette tilbud til medarbejderne i
forbindelse med budget 2010. Her
var svaret nej tak.
Siden har HK’s fællestillidsrepræsentant på opfordring fra medlemmer spurgt alle 350 HK-medlemmer om deres holdning til sådan
en forsikring, og en stor del var
interesserede.
På den baggrund var sagen oppe
igen i HU i juni, men svaret var
stadig nej tak. HU ønsker ikke
arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, men foretrækker forebyggende psykologhjælp.
HU’s holdning har i løbet af sommeren været drøftet hen over
mange frokostborde.
HøjTryk ringede derfor til Lisbeth
Brandt Jensen, der er fællestillidsrepræsentant for 0-6 års området
i BUPL Storkøbenhavn og medlem
af HU, for at høre, hvorfor medarbejdersiden afviser arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.
Lisbeth repræsenterer altså ikke
kun BUPL i sine svar, men hele
medarbejdersiden i HU og den
beslutning, der blev taget her.
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Lisbeth, hvorfor har medarbejdersiden fravalgt en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring?
Fordi en sundhedsforsikring undergraver vores velfærdssamfund.
Det er helt grundlæggende, at der
skal være lige ret til behandling for
alle. Det skal ikke komme an på,
om man har en forsikring eller ej.
Vi kommer til at få et samfund,
delt op i et A-hold og et B-hold.
På B-holdet kommer pensionisterne, de arbejdsløse og andre på
overførselsindkomster. De vil blive
henvist til det offentlige sygehus,
hvor vi kan risikere, at det ikke er
de bedst kvalificerede læger, der
arbejder, fordi de er trukket med
ind i det private sygehus, for det
er der pengene, udfordringen og
dermed mulighed for forskning
ligger.
Der er altså tale om ideologi?
Ja, det er der. Jeg mener ikke, at
velfærdssamfundet skal undergraves, men at alle skal være lige i
forhold til sundhedssystemet.
Jamen hvem repræsenterer tillidsrepræsentanterne egentlig –
kollegernes interesser eller egne
politiske overbevisninger?
Vi repræsenterer kollegernes interesse, men med farvning af egen

overbevisning. Det er ok, at være
farvet, for vi er valgt. Fagforeningen
står også for nogle holdninger, og
dem har man også med sig. Men
det er selvfølgelig helt fint at tage
debatten, hvis der er uenighed.
9 ud af 10 sundhedsforsikringer er
arbejdsgiverbetalte, og i dag er det
ikke kun højtuddannede nøglemedarbejdere, der har en sundhedsforsikring. Både folk med videregående
uddannelser, faguddannelser og helt
uden uddannelse har én. Er der ikke
en form for lighed i det?
Jeg mener ikke, det ændrer på risikoen for et A og et B hold. Hvis der
lukkes op for endnu mere privatisering, så åbnes der også for risikoen
for A og B hospitaler.
Mange medarbejdere oplever
arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som et gode. Næsten 1 million
lønmodtagere er omfattet. Hvordan
kan man så som tillidsrepræsentant takke nej? Hvordan kan det
på nogen måde være i kollegernes
interesse?
Det er fordi, vi er imod, at man
skaber ulighed. På medarbejdersiden i HU har vi bedt om, at pengene
bruges til en forebyggende psykologordning i stedet.
Hvorfor er det kun HK, der har
spurgt medlemmerne om deres
holdning til arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring?
Det er fordi, der var HK medlemmer,
der var uenige. Selvfølgelig kan vi
tage dialogen, hvis det viser sig, at
der er uenighed. Men det er ikke mit
indtryk. Jeg vil da også anbefale, at
man selv henvender sig til sin TR’er,
hvis man er uenig – det er klart.
Vil I overveje fremover at spørge
medlemmerne i så vigtige sager?
Det har vi ikke talt om på medarbejdersiden i HU. Personligt er jeg gået
ud med BUPL’s holdning på vegne af

til arbejdsgiverbetalt
Det er vi ikke gået ind i, fordi vi grundlæggende mener, at det er en dårlig idé
med sundhedsforsikringer. Vi har ikke
sat os nærmere ind i det, da vi var helt
enige i, at pengene kunne bruges bedre
på en anden måde.
Hvad med alle de kolleger, der dagligt
slider ekstra, fordi der er kolleger, der
er syge og venter på at blive behandlet
– hvem varetager deres interesser?
Det håber jeg bestemt, at deres ledere
gør. Her må vi appellere til, at det er
en ledelsesmæssig opgave at sikre et
godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne
anerkendes, og arbejdet tilrettelægges
fornuftigt.
Byrådscentret
Birgitte Thorsen,
kommunikationskonsulent
Repræsentant for HU Lisbeth Brandt Jensen. (Foto: Christian Egesholm).

medlemmerne. Men jeg har også
spurgt i TR gruppen på Klub, SFOog daginstitutionsområdet, og der
var fuld opbakning til at sige nej.
HU vil hellere bruge pengene på
forebyggende psykologhjælp. Kan
du fortælle lidt om baggrunden for
det?
Det er fordi det psykiske arbejdsmiljø generelt er blevet hårdere
med færre ressourcer og flere
krav. Flere og flere reagerer psykisk eller går ned med stress, og
det gælder alle medarbejdergrupper.
Det handler simpelthen om at
gribe ind, inden det når så vidt. Vi
har i HU arbejdet på at få forebyggende psykologhjælp i flere år,
og det er det, vi gerne vil have i
stedet.
Vi er vel alle interesserede i at
nedsætte sygefraværet. Kan forebyggende psykologhjælp reducere
lige så meget i sygefraværet som
hurtig adgang til udredning og
behandling?

Det kommer naturligvis an på,
hvad man fejler. Men i lyset af,
at der er et stigende behov for
at tage hånd om det psykiske
arbejdsmiljø, vil forebyggende
psykologbehandling sandsynligvis
kunne skære meget sygefravær
væk.

Hvad siger du til at medarbejdersiden i Hovedudvalget har
takket nej til arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring?

Har I tal på, hvor meget af sygefraværet, der skyldes psykisk
sygdom, og hvor meget der er
fysisk betinget?
Jeg har ikke tal på rede hånd, for
det er jo også sådan, at der ikke
spørges ind til, hvad folk fejler.
Men det er helt klart fornemmelsen, at det er det psykiske
arbejdsmiljø, der skal fokus på.
Sundhedsforsikringer kan dække
forskellige ting - både behandlende og forebyggende, f.eks.
hurtig udredning og behandling på
privathospital eller hos speciallæge, rekreation, hjemmesygepleje,
alkoholbehandling og psykolog.
Er der slet ikke noget af det, som
Høje-Taastrup Kommunes medarbejdere kunne have glæde af?

Arne Nielsen,
Fritidscentret Hedehuset:
-	Jeg er stor modstander af
private sundhedsforsikringer.
De nedbryder det offentlige system, og pengene kommer til
at mangle i sundhedssystemet.
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Hvad siger du til at medarbejdersiden i Hovedudvalget har takket nej til
arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring?

Mikael Bak Jensen,
pædagog, Reerslev
Skole:

Bo Petersen,
specialkonsulent, Fritid
og Kultur

Dorte Færregaard Jensen,
udviklingskonsulent,
Udviklingsafdelingen:

-D
 et er jeg helt enig i. Det
giver langt mere mening at
bruge pengene på det forebyggende sundhedsarbejde,
som f.eks. lokale motionsrum, udvidet mulighed for
fysioterapi eller en psykologordning.

- J eg tror, at medarbejdersiden
er mere delt, end man lige går
og tror. Jeg synes, det ville
være meget rart at have en
sundhedsforsikring. Det er et
af de goder, vi kan få, så hvorfor ikke tage imod det.

- J eg kan godt forstå de overordnede politiske synspunkter, men
personligt ville jeg ikke sige nej
til en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

Fakta om arbejdsgiverbetalte
sundhedsforsikringer
Grønt lys for sundhedsforsikringer til
offentlige ansatte
30. oktober 2008 fastslog Statsforvaltningen Hovedstaden, at det er lovligt at indføre arbejdsgiverbetalt
sundhedsforsikring som personalegode for en kommunes ansatte. Der blev dermed givet grønt lys for
sundhedsforsikringer også til offentligt ansatte.
Mange former for forsikring og gratis
for medarbejderne
En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er uden
udgifter for medarbejderne. Den kan sammensættes
på mange måder, men grundstammen er oftest hurtig
adgang til udredning og behandling på privathospital
eller hos speciallæge, så ventelister i det offentlige
sundhedssystem undgås.
Derudover kan de dække f.eks. rekreation, hospiceophold og hjemmesygepleje, lægeordineret behandling af alkohol- og medicinmisbrug, psykologhjælp,
fysioterapi og kiropraktor. Men der er altså mange
varianter.
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Stor stigning i forsikrede
Flere og flere ansatte får en sundhedsforsikring. I
2003 var tallet 228.719 og i 2008 var det steget til
983.440.
Sundhedsforsikringer mere lige fordelt
Uviklingen betyder, at det ikke kun er højtuddannede
nøglemedarbejdere, der har en sundhedsforsikring.
Sundhedsforsikringer er nu også udbredt blandt
mange andre medarbejdergrupper. I følge fagforeningen 3F er mere end hver anden 3F-arbejdsplads i dag
dækket af sundhedsforsikringer.
Ifølge KL er det ikke muligt at sige, hvor mange kommuner, der har indført en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, da der ikke er indberetningspligt. Men
KL bekræfter, at en række kommuner landet over er
optaget af spørgsmålet, og at nogen har indført det
mens andre har takket nej.
Kilde: Forsikring og Pension samt KL.

Børnehavemad fra 1. maj næste år
Fra 1. maj næste år indføres madordning for alle
børnehavebørn i kommunen. Baggrunden er et
lovkrav fra Folketinget, som pålægger kommunerne
at indføre madordning i børnehaverne. Byrådet besluttede på sit seneste byrådsmøde, at madordningen skal træde i kraft fra maj, fordi det passer med
overflytning af børnehavebørn til SFO.
Produceres lokalt
Byrådet vedtog også, at børnehavemaden produceres i den enkelte institution. Det bliver op til institutionens forældrebestyrelse at vælge, om der ansættes
en køkkenmedarbejder til at forestå madordningen,
eller om der arbejdes med modeller, hvor tilberedningen af måltider tilrettelægges som led i det
pædagogiske arbejde - blandt andet med mulighed
for at inddrage børnene. Denne fritvalgs-ordning skal
evalueres efter to år, besluttede byrådet.

vedtog byrådet at bevilge 733.200 kr. i år til uddannelse af personalet. Skole- og Institutionscentret
har dannet arbejdsgrupper, der vil komme med
bud på håndteringen af forskellige problemstillinger
ved etablering af madordningen - fx hvordan man
håndterer hensyn til børn, der af sygdomsmæssige
eller religiøse årsager har særlige behov vedrørende
maden.
Byrådscentret
Birgitte Skou Andersen,
kommunikationskonsulent

Hvordan udgiften til børnehavemad skal dækkes, har
byrådet ikke taget stilling til endnu – det besluttes,
når byrådet vedtager kommunens budget for 2010.
Børnehavemaden er beregnet til at koste 15,7 mio.
kr. i Høje-Taastrup Kommune. Bloktilskuddet fra staten forventes kun at dække 3,2 mio. kr., og resten
skal således finansieres i det kommunale budget - fx
ved takststigninger.
Penge til uddannelse
For at blive klar til ordningen med børnehavemad

Det er slut med madpakker til børnehavebørnene fra 1. maj
2010. (Arkivfoto: Thomas Olsen).

Fødselsdage og jubilæer
10. september 2009
Hjemmevejleder
Sanne Lykke Carlsen
Værestedet Pile Allé
50 års fødselsdag
11. september 2009
Pædagogmedhjælper
Lene Ellen Ejsing
Korshavegård Børnehave
50 års fødselsdag

27. september 2009
Socialpædagog
Alicja Jadwiga Jensen
Taxhuset 50 års fødselsdag
29. september 2009
Pædagogmedhjælper
Jeanette Ursula Larsen
SFO Charlotteskolen
25 års jubilæum

23. oktober 2009
Social- og sundhedsassistent
Dorthe Jürgensen Agerby
Hjemmeplejegruppen
50 års fødselsdag
25. oktober 2009
Specialist
Randi Hansen
Borgerskolen 50 års fødselsdag

1. oktober 2009
Socialrådgiver
Jytte Grønbech Andersen
Jobcenter
25 års jubilæum

26. oktober 2009
Leder
Hanne Juelsman-Hansen
Sengeløse Børnehave
50 års fødselsdag

15. september 2009
Teamchef
Annie Kofoed Knudsen
Borgerservice 40 års jubilæum

10. oktober 2009
Social- og sundhedshjælper
Varsenik Arslan
Baldersbo Plejecenter
50 års fødselsdag

29. oktober 2009
Teknisk servicemedarbejder
Jan Dahl Larsen
Grønhøjskolen 50 års fødselsdag

26. september 2009
Teknisk serviceleder
John Christensen
Rønnevangsskolen
50 års fødselsdag

11. oktober 2009
Sygeplejerske
Lene Boesen
Pensions- og Omsorgscentret
50 års fødselsdag

15. september 2009
Børnehaveklasseleder
Laila Larsen
Grønhøjskolen
50 års fødselsdag

Rettelse:
I marts-nummeret af HøjTryK
skrev vi, at Laila Balschmidt
fyldte 50 år den 29. april 2009.
Der havde indsneget sig en fejl –
Laila Balschmidt fyldte 65 år.
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Blitz
Lynportræt:

Det giver mening at
hjælpe mennesker
Den 1. august startede Mikala
Kreiser som direktør for socialog arbejdsmarkedsområdet.
Fra tidligere stillinger i Arbejdsmarkedsstyrelsen og KL
har Mikala god indsigt i kommunerne og har kun haft gode
erfaringer med Høje-Taastrup
Kommune. Og hun er ikke
blevet skuffet – tværtimod.

Høje-Taastrup Kommune går for at
være en veldrevet kommune med
en dygtig direktion og for at have
et godt samspil mellem politikere og administration”, fortæller
Mikala.

Sans Hedehusene. Hvordan har du
det lige her? Er du stolt af Hedehusene? Kan du lide lyden her? Det var
nogle af de spørgsmål, som borgerne
i Hedehusene i august kunne svare
på gennem en række digitale stemmeurner forskellige steder i byen.
Den britiske kunstner Christian Nold
havde opstillet stemmeurnerne sammen med et system af sensorer, som
kunne måle støj og forurening. Det
samlede resultatet af målingerne og
afstemningerne blev vist på en stor
ballon ved stationen. Høje-Taastrup
Kommune har støttet projektet som
en del af arbejdet med Vision Gammelsø og det eksisterende Hedehusene. Projektet skal afdække, hvordan
borgerne i Hedehusene oplever
deres by, og hvordan de synes, den
skal se ud i fremtiden. Projektet er
en del af byrumsprojektet LYSLYD,
hvis overordnede formål er at styrke
og brande Region Hovedstaden og
Region Sjælland som innovative og
kreative vækst- og oplevelsescentre.
Foto: Farokh Bergenjgani.
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”Høje-Taastrup
Kommune har et
rigtig godt ry. Kommunen er kendt for
at være udviklingsorienteret og fremme i skoene.”
Mikala Kreiser er cand.polit. og har
arbejdet syv år i Finansministeriet,
fem år i Arbejdsmarkedsstyrelsen
og senest to år i KL. Gennem hele
sin karriere har hun arbejdet med
den offentlige sektor på ministerieog organisationsplan og har længe
haft lyst til at prøve kræfter med
arbejdet i en kommune - der hvor
den offentlige sektor møder borgerne, og hvor de mange politikker
stå bestå deres prøve i praksis.

”Vi har 97 andre
kommuner at sammenligne os med,
og jeg tror, at vi har
gode muligheder
for at udbygge og
forbedre kommunens renommé og
faktiske resultater.”

”Jeg har fået en fantastisk modtagelse i Høje-Taastrup Kommune.
Jeg oplever stor imødekommenhed
fra både direktion og de mange
kompetente chefer og medarbejdere på mine arbejdsområder”,
fortæller Mikala.
Mikala ser social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområderne som
nogle af de mest spændende i
kommunerne. Her handler indsatsen om at hjælpe mennesker, der
ikke altid selv har ressourcerne til
at klare sig. Og en aktiv sundhedspolitik kan være med til at påvirke
os alle til at leve et sundere liv.
Det er et arbejde, der giver mening.

”Jeg vil være med
til at sikre, at HøjeTaastrup Kommune
leverer høj service
til borgerne så effektivt som muligt.”
”Konkret ser jeg gerne, at HøjeTaastrup Kommune er i Top 10 eller endnu bedre - blandt landets
kommuner på de områder, jeg har
ansvaret for, i løbet af de næste
fem år. Målestokken er ’mest
service for pengene’ inden for de
rammer, byrådet beslutter. Det kan
selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis
de mange medarbejdere trives og
har gode rammer for at løse deres
arbejdsopgaver”, slutter Mikala.
Mikala bor i Charlottenlund sammen med sin mand Karsten og
deres to piger, Liv på otte og
Alberte på fire år. Fritiden er godt
fyldt op med familie, hus og have.
Men der skal helst også være tid til
fysisk aktivitet og en gang imellem
en god bog på sofaen.

Byrådscentret
Christian Egesholm,
kommunikationskonsulent
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Nyd efteråret i et af de fire feriehuse – Feriefonden
har sørget for nye møbler, køkkenudstyr, spil m.m.,
så der er endnu mere rart at være.

Nyd efteråret i
feriehusene
Feriefondens bestyrelse har i sommer sørget for en række
nyanskaffelser til feriehusene, så der er endnu mere rart at
opholde sig. Du og din familie eller venner kan nyde efteråret i
et af de fire feriehuse!
Så er højsæsonen slut for denne
gang. 34 medarbejdere og deres
familier har nydt en del af sommerferien i husene, idet de vandt
i lodtrækningen om ophold i højsæsonen. 26 fik opfyldt deres 1.
prioritet, i alt 70 havde søgt. Således har hele højsæsonen været
udlejet - med nogle få undtagelser
i yderperioderne.
Feriefonden var på tilsyn i alle fire
feriehuse, inden højsæsonen gik
i gang, sørgede for en række nyanskaffelser i husene – nogle har
fået nye møbler og havemøbler, et
enkelt har fået nye dyner m.m.,
og alle huse har fx fået nye spil til
haven og fået suppleret køkkenudstyret, så der er service til 12
personer.
Feriefonden håber, at de nye ting
falder i god smag, og vil løbende
sikre, at feriehusene bliver forbedret og fremstår pæne og brugervenlige. Pas godt på dem ;-)
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Rygning forbudt
Pr. 1. juni er der indført rygeforbud
i alle feriehusene. Det er tilladt at
ryge ude, men vi henstiller til, at
cigaretskodder ikke efterlades på
udendørsarealerne.
Husdyr
Da enkelte lejere oplever hundehår
efter besøg af husdyr, vil feriefonden på et senere tidspunkt tage
emnet op på bestyrelsesmøde,
hvis rengøring efter husdyr ikke
bliver bedre.
Ledige huse
Der er fortsat ledige feriehuse i
efterår og vinterperioden. Se alt
om feriehusene på HTKalle/Medarbejder/Medarbejdertilbud/Sommerhuse.
Venlig hilsen
Feriefonden

