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Kommunaldirektørens Hjørne

2004: Et skelsættende
kommunalt år
Vi er nu godt inde i 2004, et år
som meget vel kan blive skelsættende for den kommunale verden. Det er det dels for kommunerne som helhed, dels for os i
Høje-Taastrup Kommune.
Den kommunale verden uden
for HTK
Strukturkommissionen barslede
først i januar med en 1.500 sider
stor betænkning om fremtidens
kommunestyre. Kommissionen
havde ud fra tekniske og faglige
analyser vurderet, om en række
opgaver med fordel kan varetages på et andet kommunalt
niveau end i dag. I tilknytning
hertil havde kommissionen forsøgt sig med en vurdering af,
hvor stor en kommune skal være
for kunne løse opgaverne.
Lad mig konkludere ganske
kort: Høje-Taastrup Kommune
har "den rette størrelse". Med
kommunens 45.578 indbyggere
ligger vi pænt over minimumsstørrelsen på 30.000 og under de
50.000 indbyggere, hvor der
siges at opstå stordriftsulemper.
Vi har dermed både størrelsen
og gørelsen til at løfte de opgaver, som kommissionen ser som
kommunale i fremtiden.
Blandt de opgaver, som vi
måske skal løse i fremtiden, kan
nævnes specialundervisningen,
gymnasieområdet og beskæfti-
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gelsesområdet. Det er direktionens vurdering, at vi i dag har
opbygget den nøvendige faglige
ekspertise til at kunne overtage
disse opgaver. Det samme gælder
de andre områder, som kommissionen har forholdt sig til, blandt
andet de sociale og socialpsykiatriske tilbud og en række opgaver
vedrørende handicappede og
udsatte grupper med særlige
behov.
Det er min vurdering, at vi som
medarbejdere i Høje-Taastrup
Kommune trygt kan afvente et
forårsudspil fra regeringen. Vi
har "den rette størrelse", og vi gør
det godt.
Få dage efter den stort anlagte
mediebegivenhed omkring
offentliggørelsen af Strukturkommissionens betænkning så en
mindst lige så væsentlig rapport
dagens lys. Jeg tænker på
Finansieringsudvalgets betænkning. Dette udvalg har i et par år
set på tilskuds- og udligningssystemerne, der ligger til grund for
det kommunale bloktilskud.
Regeringens udgangspunkt er, at
det nuværende system er uigennemskueligt.
Samtlige anbefalinger fra udvalget betyder, at vi vil få færre
penge i bloktilskud end i dag, og
det er klart, at det vil nødvendiggøre en række politiske og admi-

nistrative tiltag for at kompensere for disse færre penge.
Vores egen butik: Direktionens
Virksomhedsplan 2004
På den hjemlige scene arbejder vi
i direktionen også i år ud fra en
virksomhedsplan, som i 2004udgaven kun fokuserer på 2
temaer mod tidligere 4-7. Denne
slankning er sket i forventning
om, at de forventede reformer vil
lægge beslag på en stor del af
vores ressourcer. Vi ønsker at
have tid til dette vigtige arbejde.
Med projekt Udvikling af styring
og styreformer skærper vi fokuseringen på en stram økonomistyring. I lyset af Finansieringsudvalgets tanker synes dette
tema overordentligt velvalgt. Ud
over udvikling af bedre ledelsesinformation og styringsværktøjer er målet med temaet at forbedre grundlaget for byrådets
budgetarbejde, at øge decentraliseringen og at få brugerne mere
med på banen.
Der er som led i dette tema udarbejdet såkaldte drifts- og udviklingsaftaler mellem de forskellige
direktører og deres tilknyttede
centre. Aftalerne specificerer,
hvordan det enkelte center vil
arbejde med direktionens to
temaer og eventuelle egne fokusområder. Der er aftalt nogle klare
mål, således at både centerle-

delsen og vi i direktionen løbende kan følge arbejdet i centret. Vi
forventer os meget af disse driftsog udviklingsaftaler.
Direktionens andet tema er organisationsudvikling, hvor vi dels
vil følge op på den nye organisationsmodel på rådhuset og dels
igangsætte og understøtte en
række udviklingstiltag på det
decentrale institutionniveau, det
vil sige daginstitutioner, skoler,
klubber m.v.
Direktionens 5 medlemmer skal
ud over disse to temaer desuden

i 2004 arbejde med hvert sit
tværgående resultatmål:
Henrik Kolind: Sikre gennemførelse af arbejdsgangsanalyser på
5 administrative arbejdsprocesser.
Benny Blak: Nedbringe det samlede sygefravær m. 0,5%-point
ved udgangen af 2004.
Jacob Nordby: Etablere/udbygge
ledelsesinformationsløsninger til
direktionen på personaleområdet
(internt perspektiv) og 3 serviceområder (bruger/borgerperspektiv).
Lene Langhoff: Sikre gennemfø-

relse af borgerservice-/kanalstrategi-analyser på 5 kommunale
serviceområder.
Ole Kristensen: Sikre udmøntning af aftalestyringskonceptet
gennem opstartsstøtte, opfølgning samt evaluering ved årets
udgang.
Mon ikke vi i 2004 får rigeligt at
arbejde med. De omtalte store
kommunale reformer og vore
egne projekter tilsiger det.
Henrik Kolind
Kommunaldirektør

Web der virker
- internt som eksternt

Internet

Ved du godt, at du kan
tegne abonnement på
automatiske nyheder fra
kommunens hjemmeside
om de emner, der interesserer dig, og som du har
brug for i dit arbejde? Du
kan også tegne abonnement på nyt fra intranettet.
Etableringen af kommunens nye
hjemmeside har været en vanskelig proces, der strakte sig over
betydeligt længere tid end beregnet af os og vores leverandør,
KMD. Men nu er der web, der
virker - både til intern brug og til
borgerne.

brugere. Tallet er fraregnet interne brugere - altså alle os på kommunens net.

Og borgerne ser da også ud til at
tage den ny, forbedrede hjemmeside til sig: Brugertallet er steget
måned for måned siden åbningen i slutningen af juni, og i januar har vi haft omkring 26.000

Selvbetjening og brugerundersøgelse
Det, der først og fremmest trækker, er selvfølgelig muligheden
for at søge information. Men
mange er også inde at kigge på

Kryds af hvilke emner, du gerne vil abonnere på.

se selvbetjeningsmuligheder, der
findes på hjemmesiden - og at
søge boligstøtte via nettet er en
af de selvbetjeningsløsninger, der
rent faktisk bliver brugt. Mere
herom en anden gang.
I slutningen af januar lagde vi en
brugerundersøgelse ud på hjemmesiden, og den vil forhåbentlig
forsættes
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Internet
medvirke til at gøre os klogere på
brugernes ønsker til hjemmesiden og dens funktioner.
Abonnér på det, du bør vide
Et stort fremskridt i hjemmesidens service er tilbuddet om
automatisk abonnement på nyheder om alle hjemmesidens emner:
Gå ind under "Abonnement" og
klik herefter på de emner, du
gerne vil orienteres om, når der
er nye dokumenter. Herefter får
du automatisk en mail med overskrifterne og links, når der er nyt
om de emner, du abonnerer på.
Borgerne vil formentlig bl.a.
benytte sig af automatisk abonnement på byrådets og udvalgenes
dagsordener og beslutninger,
men måske vil nogen også gerne
følge med i pressemeddelelelser
og annocer eller nyt på ældreområdet eller om børn og unge - der
er frit valg.
Som medarbejder vil det være en
fordel at tegne abonnement på de
vigtigste emner på hjemmesiden
og ligeledes abonnement på en
række emner på intranettet nogle vil især følge direktionens
arbejde, andre nyt fra et eller flere
centre på rådhuset. Ledere og
mange andre vil også glæde sig
over at kunne tegne abonnement
på alle nyhederne om løn- og
personaleforhold.
Hvis du har adgang til kommunens net er det altså blevet meget
nemmere for dig at være opdateret med den nyeste viden, og
hjemmefra på egen pc med internet kan du også holde dig orienteret om komunen via nyt fra
hjemmesiden.
Overblik
En af de fornemmeste - og sværeste - opgaver for en hjemmeside er at skabe overblik over den
virksomhed, hjemmesiden hand-
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ler om. Det er selvsagt en ordentlig mundfuld for en virksomhed
med over 4.000 ansatte fordelt på
så forskellige "brancher" som
hjemmepleje, undervisning, handicaphjælp, sociale ydelser, veje
og trafikplanlægning, vandforsyning o.s.v.

Alfabetisk eller datoorden?
Når du har valgt et emne og får
en liste over dokumenterne, kan
du selv vælge, om du vil have
dem vist i alfabetisk eller datororden: Klik på "Emne" for alfabetisk
liste og på "Dato" for datosorteret
liste.

Forsiden er opbygget med det
mål, at du let finder frem til
informationer om byråd, administration, fakta og service-områderne ved at klikke i spalten til
venstre. Hjælpe-funktioner til at
finde rundt på hjemmesiden om
Høje-Taastrup Kommune finder
du i den øverste bjælke på hjemmesiden.

Hvis du gerne vil have oplysningerne ud på print - eller skal
printe dem til en borger - vælg da
"Printvenlig" i øverste bjælke. Så
får du teksten i en udskriftsvenlig
form.

Via "Kontakt os" i øverste bjælke
får du adgang til oversigt over
samtlige afdelinger og institutioner i hele Høje-Taastrup
Kommune og kan klikke videre
til adresse, tlf.numre og links til
subsites (institutionernes egne
hjemmesider).
Her kan du bl.a. klikke på
"Sitemap" - så får du en oversigt
over hjemmesidens opbygning.
A-Å er en anden mulighed: Her
finder man hjemmesidens indhold sorteret i alfabetisk rækkefølge.
Søg emner
Endelig vil det for mange være
naturligt at benytte søgefunktionen - her kan du skrive det
emne, du søger information om.
Søgefunktionen kan dog ikke
hjælpe dig, hvis du skriver "invalidepension", som nu om dage
hedder "førtidspension". Derfor
er vi ved at anskaffe en bedre
søgemaskine til hjemmesiden,
som vi kan fodre med oplysninger om emner, som kan kaldes
noget forskelligt, og som også
kan tage højde for stave- eller
slåfejl.

Hvad med skoler og
institutioner?
Som borger forventer man at
finde hele den kommunale service præsenteret via kommunens
hjemmeside. Men en skole eller
daginstitution er også i sig selv en
rimelig stor virksomhed med
behov for at servicere sine brugere med information via nettet.
Løsningen i Høje-Taastrup
Kommune hedder subsites: Alle
skoler og institutioner m.v. har
egen hjemmeside, som teknisk
fungerer som underside (subsite)
til www.htk.dk. I en anden artikel
fortælles om reerslev Skoles hjemmeside som et eksempel herpå.
Alt til dig på intranettet
Intranettet er revideret kort før jul
og mange stiftede bekendtskab
med det via decembers digitale
pakkekalender på intranettet. Her
finder du alt om den ny organisation (hvem sidder hvor og gør
hvad…), "håndbøger" om IT og
telefoner, møder, informationsopgaver o.s.v. i "Sådan gør du",
og selvfølge aktuelle nyheder og
alt om løn- og personaleforhold.
Husk som nævnt at tegne abonnement på de emner, du har brug
for at følge med i.
Birgitte Skou Andersen
informationschef

Internet

Skolernes vej
på nettet
Folkeskolerne her i kommunen er
i disse måneder ved at oprette
nye hjemmesider under kommunens egen hjemmeside
www.htk.dk. En af de skoler, der
er godt på vej, er Reerslev Skole,
der satser på, at hjemmesiden
med tiden kan blive et vigtigt
sted for information mellem skolens ledelse, lærere, elever og forældre.
Skolens billede udadtil
Lærer og souschef Thomas
Ankler står for IT-arbejdet på
Reerslev Skole. Han medgiver, at
det for ham, som lærer, har taget
tid at sætte sig ind i kommunens
hjemmeside-program Sitecore,
men i dag, hvor hjemmesiden er
oppe at køre, prioriterer han ikke
mere tid på hjemmesiden end på
sine andre arbejdsopgaver.
Hjemmesidens mål er at blive det
daglige samspil mellem skolebestyrelsen, lærerne og SFO'en på
Reerslev Skole, for det er vigtigt,
at arbejdet foregår som et samarbejde mellem skolens forskellige
områder.
Nye muligheder
Thomas Ankler er ikke i tvivl om,
at hjemmesiden giver nogle nye
muligheder for nemt og hurtigt
at komme i kontakt med forældre
og elever. Han håber derfor på, at
man i fremtiden kan overføre en
del af skolens informationer rettet mod skolebørn og forældre til
nettet. På den måde kan børn og
forældre selv gå ind på hjemmesiden og finde de informationer,
de har brug for, eller også kan
skolen hurtigt sende en e-mail ud
til forældre med oplysninger i
stedet for at skrive breve.

Reerslev skoles hjemmeside: www.reerslevskole.htk.dk

Men denne proces sker ikke fra
den ene dag til den anden, især
fordi en del af forældrene ikke
endnu er koblet på internettet, og
derfor ikke er klar til at modtage
informationer af den vej. Men på
Reerslev Skole er man klar til at
bruge de nye muligheder og
laver hvert år undersøgelser af,

hvor mange af forældrene, der
har en e-mail adresse, så man har
en fornemmelse af, hvornår man
kan begynde at tage de elektroniske muligheder i brug.
Morten Linnemann
Byrådscenter/Informationsafdelingen

Vil du lære Sitecore at kende?
Pædagogisk UdviklingsCenter og rådhusets KIT-stab holder
workshop for kommunens skoler i programmet Sitecore
den 25. februar kl. 8.30-14.30 og 1. marts kl. 8.30-14.30.
Alle skoler er velkomne. Der vil være 2-3 instruktører, og
man får mulighed for at arbejde med skolens hjemmeside
og udveksle erfaringer med folk fra andre skoler.
Reerslev Skoles hjemmeside: www.reerslevskole.htk.dk
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Internet
Blitz

Lær internet med Lars Bom
Den 5. og 6. maj 2004 afholder
DR's undervisningsprogram
Klikstart computerkursus i
Taastrup Idrætshaller.
Skuespilleren Lars Bom er vært
ved arrangementet, der løber over
to dage. Kurset er åbent for alle i
arbejde eller aktivering, der gerne
vil blive klogere på internettet og
bliver afholdt for ca. 150 mennesker.
Der kræves ingen erfaring i at
arbejde med computer eller internet for at kunne deltage.
I løbet af de to dage, som kurset
varer, har du mulighed for at lære
de færdigheder, man skal kunne,
for at udnytte internettets muligheder.
Hvad er internettet?
Hvordan søger man på nettet?
Søgemaskiner
O Hvad er e-mail? Send og modtag e-mail
O Hvordan husker man sine favorithjemmesider? Foretrukne
O Hvordan handler man på nettet?
O Workshop og foredrag
O
O

Foto med tilladelse af DR. fotograf Ulla Voigt

Undervisningen vil være styret
fra "Store Scene", hvor små oplæg
efterfølges af øvelser ved computeren. Som hjælp til øvelserne
kan man få individuel støtte af
de hjælpeundervisere, der er tilknyttet 10-12 kursister hver,
rundt i salen.
På anden kursusdag vælger du
selv, hvad du vil lære noget om.
I løbet af dagen bliver der afholdt
foredrag i fem emner, som man
kan melde sig til efter eget ønske.

Foredragene bliver holdt på den
såkaldte "Lille Scene":
Sundhed på nettet
E-penge (homebanking)
O Hvordan køber man ind via
nettet? Indkøb (e-handel)
O Teknik (forbindelsestyper og
sikkerhed)
O Borgerservice
O
O

På anden kursusdag kan du altså
enten vælge at lære noget nyt,
eller du kan vælge at blive ved
din computer og øve dig eller
fordybe dig i det, du allerede har
lært.
Løntabsgodtgørelse
Klikstart-kurserne er støttet af
Den Europæiske Socialfond og
berettiger derfor til VEU-godtgørelse, der pt. er lig 623 kr. pr dag,
hvis du er fuldtidsbeskæftiget.
Du kan spørge i din A-kasse eller
hos Arbejdsformidlingen, der
også kan udlevere et ansøgningsskema til VEU-godtgørelse. Du
kan også få et ansøgningsskema
udleveret og attesteret på
Klikstart-kurset. Får du fuld løn
under kurset, er din arbejdsgiver
berettiget til godtgørelsen.
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Blitz

Formidling af Det Gode Børneliv i
Høje-Taastrup Kommune
Gennem et par år har daginstitutionerne i kommunen arbejdet med at sætte
fokus på det gode børneliv. Dette udviklingsarbejde hedder Det gode børneliv og er foregået på hver
enkelt institutions præmisser med støtte fra de
pædagogiske konsulenter.
Resultaterne skal synliggøres
I hver daginstitution har man
spurgt hinanden, hvad der skulle
til, for at man kan sige, at et børneliv er godt, og hvad der skal til
for at børnelivet i netop denne
institution er. Sådan nogle drøftelser har haft stor betydning for
de ansatte. Arbejdet med at finde
frem til, hvad man synes er et
godt børneliv, fremkalder måske
minder fra éns egen barndom.
Sætter fokus på éns gamle og nye
pædagogiske "hjertesager", og
åbner måske øjnene for at børnelivet i institutionen ikke var som
man troede - måske værre måske bedre.
I hvert fald er drøftelser og tanker om det gode børneliv noget,
der rører ved den enkelte medarbejders helt personlige bevæggrunde til at have valgt at arbejde
med børn. Derfor har de fleste
institutioner oplevet, at man er
kommet til at snakke om det
væsentlige - altså kerneydelsen at passe børn på en måde, så børnene udvikler sig til hele og
sunde mennesker.
Blandt pædagoger er der ikke tradition for at skrive, og slet ikke
om egne succes'er - måske er man

blufærdig, måske synes
det ikke så vigtigt i
sammenligning med
det daglige pædagogiske arbejde.
Ikke desto mindre er
det et enormt stort, flot
og komplekst stykke
arbejde, der ligger bag
de udviklingstiltag,
institutionerne har gennemgået. Og det fortjener at blive beskrevet.
For at forsøge på at formidle resultaterne af
dette udviklingsarbejde, er der igangsat et
projekt, der har til formål at synliggøre, hvilket indhold og hvilke
metoder institutionerne
har brugt.
"Kogebog" skal inspirere
Projekt Formidling om Det gode
børneliv går ud på at alle 57
daginstitutioner besøges af et
team, som interviewer de personer, institutionen vælger er de
rette til at fortælle om udviklingsarbejdet. På baggrund af
interviewene bliver der udarbejdet dels et resume til hver enkelt
institution, som eventuelt kan
bruges i det videre udviklingsarbejde, og der bliver lavet en
præsentation af institutionen i
en "kogebog", som skal fortælle
om:
O De 57 daginstitutioners pædagogiske arbejde
O Nogle af de metoder, institutionerne har brugt i arbejdet
O Synspunkter fra eksterne personer på, hvad de ser af mønstre, tendenser og forskelle i de
57 daginstitutioners udviklingsarbejde

Det kan være svært at holde balancen.

"Kogebogen" skal kunne inspirere på tværs af institutionerne og
til andre typer af institutioner og
skoler og til andre kommuner.
Den skal også gøre det synligt
udenfor daginstitutionsverdenen, hvad det er, pædagogisk
personale faktisk kan.
Vi forventer, at blive færdig i
løbet af sommeren og der skal så
holdes et udgivelsesarrangement
eller et pressemøde efter sommerferien, hvor alle interesserede kan høre mere om det gode
børneliv i Høje-Taastrup
Kommune.
Udviklingskonsulent,
Nina M. Andersen
Pædagogisk Udviklingscenter
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Familiehuset - den venlige
institution
Høje-Taastrup Kommune
har fået et nyt Familiehus.
Et dejligt hus i kommunens udkant, hvor man har
samlet ekspertisen inden
for familiebehandling, og
hvor en venlig stemning og
behandling med videooptagelser er en del af
hverdagen.
Solen stråler ind ad vinduet og
rammer en lille potteplante i vindueskarmen, der kaster sin skygge ned på det nye blanke køkkenbord. Kaffemaskinen knurrer stilfærdigt i hjørnet, og bagved på
det store køkkenbord af træ står
et par kaffekopper, en sukkerskål
og lidt småkager. Rummet er lyst
og roligt. Ude bag ruderne ligger
et tyndt lag sne på træer og buske
og termometeret viser frostgrader,
men indenfor er luften lun og
behagelig. Velkommen til kommunens nye behandlingssted for
familier med problemer:
Familiehuset.
Venlig indretning
Stedet er en kommunal institution, men egentlig er det et helt
almindeligt hus. Huset ligger på
en lille sidegade ved siden af et
par andre villaer. Der er en
almindelig hoveddør, der fører
ind til en entre med stumtjener og
et lille bord. Der er en stue med
sofahjørne, fjernsyn og børnegulvtæppe med kørebaner og trafiklys tegnet på. Der står planter
rundt omkring og overalt er der
store vinduer, hvor man kan se
ud til en dejlig have med træer og
en lille bakke med flagstang på.
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Huset har de seneste måneder
gennemgået en omfattende renovering, og er nu helt klar til brug.
Psykolog Anette Vang Johnsen er
leder af Familiehuset, og hun har
gjort sig umage med at få det til
at være et rart og venligt sted,
hvor familier, der har problemer,
kan komme og føle sig velkomne.
- Jeg synes, det er spændende at
få lov til at indrette et meget
smukt hus, et imødekommende
og venligt hus, som ikke er institutionsagtigt eller fremmedgørende, siger Anette Vang Johnsen.
Speciale i familiebehandling
Kommunen har købt Familiehuset for at kunne give støtte eller
behandling til familier, hvor et
eller flere af familiemedlemmerne
har problemer i hverdagen eller
hvor et barn er kommet i klemme
mellem forældrene eller andre
instanser. Det kan for eksempel
være, at et barn, der har været
anbragt uden for hjemmet, gerne
vil tilbage og bo i hjemmet eller
hos den ene af forældrene. Dette
er ofte lettere sagt end gjort, og
gamle konflikter kan blusse op
igen. Her kan Familiehuset tilbyde støtte og rådgivning, så familien har bedre mulighed for at
komme til at fungere igen.
Det kan også være, at forældrene
ikke har overskud til at klare de
daglige opgaver eller er stressede
og ikke har resurser til at være
opmærksomme på deres børns
behov. Her kan behandlerne i
Familiehuset bidrage med psykologiske undersøgelser af forældrenes resurser i forhold til det at
være forældre. Undersøgelserne
kan fx vise, at forældrene kan

håndtere visse forældreopgaver
men ikke nogle andre, og beskrive hvad forældre og børn har
konkret brug for for at udvikle
sig hensigtsmæssigt.
Ofte er familien havnet i en fastlåst situation, som de ikke selv
kan komme ud af. Så prøver
behandlerne i Familiehuset at få
familiemedlemmerne til at se
sagen fra nogle lidt andre vinkler
eller at ændre på de fastlåste roller
som medlemmerne er havnet i.
Behandling med
videooptagelser
I Familiehuset bruger man bl.a en
speciel behandlingsmetode, hvor
man optager familierne på video
i hverdagssituationer, fx i køkkenet, hvor opgaven er at lave mad
sammen. Bagefter vises nogle
udvalgte klip fra optagelsen til
familien, så de med egne øjne kan
se, hvad der fungerede godt, og
hvad der fungerede mindre godt i
samværet med hinanden. Det er
en velegnet metode, fordi familierne lettere kan få øjnene op for,
hvad der virker, og hvad der ikke
virker i kommunikationen eller i
løsningen af en opgave, når de ser
sig selv på video. Familien accepterer, at de bliver filmet, og de
glemmer hurtigt kameraet, fortæller Hanne Rasmussen, der står
for husets video-behandlinger.
Håb om færre tvangsfjernelser
Anette Vang Johnsen håber, at
man ved at forebygge og ved at
støtte familierne kan undgå nogle
af de mere problematiske sager,
hvor kommunen er nødt til at
anbringe børn uden for hjemmet
hos enten plejefamilier, på institu-

tioner eller andre foranstaltninger.
- Det er et meget stort indgreb i et
barns liv at flytte væk fra familien
uanset hvor dårligt familien fungerer, og ofte virker anbringelsen
negativt på hele familiens udvikling i en længere periode, og både
kommunen og familien bruger
mange resurser til at bearbejde en
traumatisk anbringelse. Derfor
satser vi på en mere indgående
støtte af familierne for at prøve at
få dem til at fungere igen, siger
Anette Vang Johnsen.

Fakta om Familiehuset
Åbning: Huset startede op i december 2003 og har fra januar i
år for alvor fået en hel del henvendelser.
Beliggenhed: Kommunens yderste udkant, Køgevej 184.
Ansatte: 7 psykologer og 2 pædagoger med specialviden i
familiebehandling, samt familievejledere
Baggrund: Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i
2002 at samle al familiebehandling ét sted i kommunen og
købte Familiehuset til formålet. Det betyder samtidig, at opgaverne med familiebehandling er flyttet ud af Buerne, der tidligere stod for opgaven.

Morten Linnemann
Byrådscenter/Informationsafdelingen

Familiehuset.

Anette Vang Johnsen i Familiehusets køkken.
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"Bogsnak" - et nyt tilbud på biblioteket
"Bogsnak" er et tilbud til bibliotekets brugere om at mødes med
andre litteraturinteresserede til
en fælles hyggelig snak om en
rigtig god bog over en kop kaffe
og kage. Det er deltagerne selv,
som vælger hvilke bøger, der skal
læses, og efterhånden er vi en
fast skare, der mødes til
"Bogsnak".
Første "Bogsnak" fandt sted på
Hedehusene Bibliotek i september 2003, igen i november og her
i det nye år startede vi op i januar måned og mødes hver måned
frem til april 2004.
"Bogsnak" annonceres i bibliotekets voksenprogram og man tilmelder sig ved at kontakte biblioteket. Vi er to bibliotekarer, der
samarbejder om projektet. Vi sender bl.a. boganmeldelser og interviews med forfatterne hjem til
deltagerne inden næste møde. På
selve aftenen præsenterer vi for-

fatteren og forfatterskabet.
Deltagerne diskuterer aftenens
bog og snakken går livligt, da
alle har noget at bidrage med. Vi
leverer boglister som inspiration
til den videre læsning.
Karakteristisk for deltagerne er,
at de alle har behov for og lyst til
at dele deres læseoplevelser med
andre - en interesse som kollegerne på jobbet eller manden derhjemme måske ikke deler med
dem! Desuden er der et behov
for at få inspiration til at læse
bøger af forfattere, som man
ellers aldrig selv ville vælge samt
at få tips om nye titler.
Deltagerne er vant til og kan
godt lide at læse biografier, krimier og spændingsromaner af
engelske, svenske og danske forfattere. Indtil videre har vi læst
"Kunsten at græde i kor" af
Erling Jepsen, "Drømmeren fra
Palæstina" af Peter H. Fogtdal,
"En hårfin balance" af Rhinton

Mistry og i marts og april læses
"Boghandleren i Kabul" af Åsne
Seierstad og "Underdog" af
Torbjörn Flygt.
Tilslutningen til "Bogsnak" og de
positive tilkendegivelser vi har
fået fra deltagerne, viser, at der er
et behov for at etablere læsekredse for voksne lånere. "Bogsnak"
er en rigtig god måde at formidle
skønlitteratur på. Den personlige
kontakt betyder meget og det at
deltagerne får lejlighed til at dele
deres læseoplevelser - gode som
dårlige - med andre.
Efter april holder "Bogsnak" en
sommerpause og forhåbentlig er
der så stor tilslutning til arrangementet, at vi kan starte op igen i
efteråret, når de mørke dage igen
melder sig.
Ellen Nielsen, Hedehusene Bibliotek
og Miriam Hansen, Fløng Bibliotek

Pulje til sundhedsfremme
Høje-Taastrup Kommune vedtog i
2002 en sundhedspolitik. I den
forbindelse blev der afsat en pulje
penge til støtte for aktiviteter, der
kan fremme sundheden hos kommunens borgere. Desuden blev
der nedsat et Sundhedsforum,
som har til opgave at være rådgivende, igangsættende og initiativtagende med henblik på at sikre
sundhedsfremme i kommunen.
Kommunes egne institutioner, og
virksomheder, foreninger eller
enkeltpersoner i kommunen kan
søge puljen til støtte for projekter,
der kan opfylde puljens formål.
Ved tildeling af midlerne lægges
der vægt på, at projektet opfylder
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mindst et af nedenstående kriterier:
O at forsøgene handler om krop,
kost og bevægelse
O gennemførelse på tværs af
grupper - f.eks. privat/offentlige, forskellige institutionstyper
og/eller foreninger samt forskellige faggrupper
O at målgruppen er sammensat,
så den rummer flere generationer
O at aktiviteterne er forankret i et
af Høje-Taastrup Kommunes
lokalområder
Hvad er sundhedsfremme?
I kommunens sundhedspolitik er
begrebet sundhedsfremme defineret sådan:

"Det bærende element er sundhed - ikke sygdom. Målet med
sundhedsfremme er at øge folks
livs-glæde, handlekompetence og
fornemmelse af overskud i hverdagen. Indsatsen tager udgangspunkt i livsstilens og levevilkårenes indvirkning på hverdagen."
Ansøgningsfrist og skemaer
Ansøgningsfrist er 1. april 2004,
og ansøgerne får svar før sommerferien.
Ansøgningsskemaerne kan rekvireres hos Sundhedsforum:
Sundhedsforum@htk.dk eller hos
ledende sundhedsplejerske, Lis
Egelund Olsen, 4359 1596,
Rådhuset, Bygaden 2, 2630
Taastrup.

Politisk thriller på
Taastrup Teater
Taastrup Teater tilbyder her
Personalebladets læsere en teateroplevelse udover det sædvanlige.
Den 25. februar 2004 har teatret
danmarkspremiere på den politiske thriller HETZ! med Hans
Henrik Voetmann, Nastja Maria
Arcel, Thomas W. Gabrielsson og
Laura Drasbæk.

Det er måske selve dette
paradoks, der gør politikere så interessante, altså
det, at de selvfølgelig er
mennesker bag ved masken, men at de ikke kan
vise det - og gør de det
endelig, så må vi mistro
dem.

Om forestillingen
HETZ! er ikke politisk teater,
men derimod et stykke om mennesker i politik. Politikerne er
dagligt mål for vores interesse. Vi
vil gerne kende dem. Hver aften
gransker vi deres ansigtsudtryk i
tv i et forsøg på at afgøre, om der
er overensstemmelse mellem det
de siger, og det de mener. Men
selv om vi somme tider synes, vi
aner en sprække i panseret, så
formår vi aldrig at se helt ind til
personen bag den professionelle
facade.

Hvordan påvirker det
politikerne og deres dømmekraft? Hvad betyder
det for magten? Hvilken
rolle spiller medierne? Og
hvad sker der, hvis fx
statsministeren ikke bryder sig om en minister fra
et andet parti?

Når en politiker, i et af de lande
vi sammenligner os med, dræbes
på åben gade, og landets statsminister for åben skærm begræder
sin kollega, så er der ingen som
helst grund til at betvivle ministerens ægte følelser. Men samtidig vil det være naivt at tro, at
der ikke også ligger nøgterne
politiske overvejelser til grund
for hans fremtræden.

I forestillingen skrælles alt overflødigt bort. Skuespillerne træder
op på præsenter-bakker midt i
det nøgne teaterrum - uden noget
at gemme sig bag, uden noget at
læne sig op ad. Der er ingen kunstige tilsætningsstoffer.
Skuespillerne har kun sig selv at
stole på - de "sætter livet på spil".
HETZ! er skrevet af den succesombruste hollandske tv-journalist Pieter Hilhorst. Oversat og
omsat til det politiske Danmark
af Nina Malinovski, iscenesat af
Mogens Holm og med koreografi
af Rhea Leman.

Skuespillerne foran Christiansborg.

Læsertilbud
Personalebladets læsere tilbydes
billetter til en særpris i prisgruppe B på 100 kr. (normalpris 165
kr.). Er I en gruppe på min. 4
personer u/25 år er billetprisen
30 kr. i prisgruppe B.
Spilleperioden er 25. februar - 18.
marts 2004, og spilletidspunkterne mandag - fredag kl. 20.00, lørdag kl. 16.00.
Fax på 2780 eller send (evt. med
intern post) nedenstående slip til
teatret eller kontakt Søren på
2771.
Frank Lohmann
Taastrup Teater

Bestillingskupon:
Ja, jeg bestiller

billetter á 100,- kr.

Dato:

Tidspunkt:

Minimum 4 personer under 25 år:
Ja, jeg bestiller

billetter á 30,- kr.

Dato:
Tidspunkt:
Arbejdssted: (navn og adresse)

Navn:
Arbejdstelefon:
klip og fax til 27 80 eller send med intern post til Taastrup Teater
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Venskabsby

Tag med på en rejse til en af
kommunens venskabsbyer - Spotorno
"Liguriakysten, med en himmel
så sart om vinteren, som var det
forår"
Vi er i Italien og rejser til byen
Spotorno, der ligger i
Liguriabugten blot 1½ times kørsel fra Genova.
Venskabsbysamarbejdet mellem
Høje-Taastrup Kommune og
Spotorno går helt tilbage til 1968.
Primusmotor i samarbejdet var
den legendariske, nu afdøde,
Gianni Bonasera.
Sammen med Høje-Taastrup
Kommune og andre kommuner
fra Vestegnen arrangerede han i
70'erne busrejser til Spotorno for
pensionister og handicappede.
Pesto, focaccia og farinata
Det milde klima, den gode beliggenhed ud til havet og de fine
hoteller gør, at 35.000 turister
(især italienere) kommer til byen
for at bade, sole sig, dyrke sport,
handle, spise den dejlige mad og
drikke den gode vin. Pesto,
focaccia, farinata: tre typiske
Liguria-produkter, hvor der bruges olivenolie. Selv om området
ligger højt mod nord, er det
nemlig muligt at dyrke oliven,
som bruges til f.eks. pesto og de
typiske retter for området nemlig
focaccia og farinata.
Kysten har tiltrukket kendte forfattere og digtere, konger og
prinser, zarer og kejsere helt tilbage fra begyndelsen af forrige
århundrede.
Spotorno er en gammel fiskerlandsby med en smuk strandpromenade, omkranset af palmer.
Der er gamle snoede gader,
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smukke kirker og ruiner af
den imponerende borg fra
det fjortende århundrede.
Og så er der de små listige
steder med barer og restauranter blandt andet HøjeTaastrup pladsen, hvor det
moderne liv udfolder sig.
Om aftenen, sommeren
igennem, er der dans med
orkester på strandpromenaden. Alle danser, også børn,
unge og gamle, man taler
og diskuterer, sladrer og
skændes. Det hele er meget
italiensk og herligt. Og der
er dejligt ved Liguriakysten,
hvor de mange små byer
ligger som perler på en snor
med alle deres tilbud om en
vidunderlig ferie.
Det lokale
Spotorno er en udpræget
turistby, hvor det om sommeren
gælder om at tjene så meget som
muligt, for i september/oktober
er det slut.
Så bliver her stille, og de ca.
4.500 faste indbyggere skal klare
sig igennem vinteren. De fleste
lokale er tilknyttet turismen og
arbejder inden for restaurant- og
hotelbranchen.
Borgmesteren hedder Giancarlos
Zunino, og der er kommunalvalg hvert 4. år. Landet er opdelt
i stat, regioner, amter og kommuner. Spotorno kan ikke selv
disponere over skattepengene,
da de sendes til staten, som så
fordeler dem videre til regioner,
amt og til sidst til kommunen.
Enhver kan jo sige sig selv, at
det ikke er kommunerne, som

tjener på det system. Undervejs
kan det jo også tænkes, at nogle
af pengene forsvinder undervejs
i det tunge system.
Nye tider
Det lokale ordens-og trafikpoliti
hører under kommunen, universiteterne under staten, mens
gymnasiet hører under region og
amt. Skolerne hører under kommunen, og staten giver et tilskud
til hver elev, men der er ikke
mange penge tilovers, når kommunen kommer ind i billedet.
Der findes en folkeskole i
Spotorno, som går til 5. klasse,
hvorefter eleverne går 3 år i
mellemskolen. Herefter kan de
tage enten til Savona eller
Genova for at gå 5 år i gymnasiet.

Venskabsby

Også her ser man, hvordan tiderne ændrer sig. De unge kvinder
vil have en god uddannelse, som
de vil bruge. De ønsker et andet
liv end deres mødre. Derfor er
det vigtigt, at der findes f.eks.
vuggestuer og gode børnehaver. I
juni i år blev en ny børnehave
indviet i Spotorno af borgmesteren og derefter velsignet af præsten.
Ældrepleje
At blive gammel i Italien betyder
ikke nødvendigvis, at du automatisk bliver boende hjemme hos
din datter eller søn og dennes
familie, som der ellers altid har
været tradition for. De moderne,
unge familier ønsker at bo alene
uden deres gamle forældre, men
er naturligvis knyttet til dem på
forskellige måder, så båndene
opretholdes.
Det er kun de ældre, der ikke har
pårørende, er meget dårlige eller
som ingen midler har, der kommer på det kommunale plejehjem. Her betaler kommunen for
mad og ophold. Der findes også
kommunal hjemmehjælp og
hjemmesygepleje, hvis de ældre
bliver syge. Men har de midlerne, så foretrækker de fleste ældre
selv at betale for privat service
eller at få hjælp af familien.

spille kort, drikke kaffe, spiller
petanqe, udveksler nyheder og
fortæller gode historier, som nok
er værd at lytte til. De har også
en have, som de i fællesskab ordner.
Det bedste tidspunkt at tage til
Spotorno på er nok om foråret
eller i september måned. Så er
der ikke så mange mennesker,
det er heller ikke så varmt, og
flere hoteller giver gode rabatter
til gæster fra Høje-Taastrup
Kommune.

Selv er jeg håbløst forelsket i det
italienske og siger hver gang, jeg
rejser hjem: "arrivederci Italia".
Ciao, Annemarie Rasmussen
Byrådscenter/Informationsafdelingen

Hvordan du kommer til Spotorno:
Med tog
Nattog fra København til Milano med skift i Frankfurt,
Zürich, Milano. Herefter med tog direkte til Spotorno.
Med fly
Fra Kastrup til Milano, Genova eller Nice, derefter med tog
eller bil.
Med bil
Udkørsel ved skilt til Spotorno, som ligger umiddelbart efter
Savona (motorvejen mellem Genova og Nice).
For tiden er der ingen busrejser til Spotorno.
Mere information
Informationsafdelingen har udgivet en lille pjece "HøjeTaastrup- og Venskabsbyerne". Den kan fås på rådhuset,
bibliotekerne og i servicecentrene i Hedehusene og Taastrup.

De ældre mænd mødes som regel
om dagen. Her kan de sidde og
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Indkøb

Nyt fra Indkøbsafdelingen
Til dig der køber ind til kommunen
Når du skal indhente tilbud
Hvilke ting skal jeg huske?
Kommunens indkøbspolitik har
udover det politiske budskab
også konkrete anvisninger.
Indkøbsafdelingen har en mængde erfaringer, som vi meget gerne
vil dele ud af, så alle er velkomne
til at få hjælp eller blot tips med
på vejen.
Nogle få eksempler fra vores
dagligdag:
Overvej hvordan tilbud skal
sammenlignes - hvordan findes
en vinder på baggrund af en
objektiv vurdering.
Overvej om I har aftalt, hvornår
og på hvilket grundlag leverandøren må lade sine priser stige.
Overvej hvilken dokumentation,
der skal foreligge, for at der kan
betales.
Hvilke spilleregler skal sikre
mindst mulige klager, men hvis
der er klager, hvordan gør vi så ?
Hvilke aftaler har kommunen?
Det er ofte et spørgsmål, vi stilles. På kommunens intranet findes der i venstre side en overskrift, der hedder "interne retningslinier" - klik på den, så
kommer der i venstre side overskriften "indkøb" - klik på den og
klik så på kommunens aftaler.
Under indkøb finder du også
kommunens indkøbspolitik, som
Byrådet har vedtaget.
Du er velkommen til at kontakte
os, hvis der er problemer.
Indkøbshåndbogen
Alle kommunens aftaler har
været sendt ud i papirudgaver og
skulle så decentralt samles i en
indkøbshåndbog. Hvor denne

14

I

N

D

bog stod, og om den var ajourført, afhang af mange ting, så
resultatet kunne være mangelfuldt. Nu har vi det online på
vores hjemmeside. Vi behøver
ikke længere at udsende papirudgaver, og I behøver ikke længere ajourføre Indkøbshåndbogen,
da alle gerne skulle være opkoblet IT-mæssigt nu. Så I opfordres
til at smide Indkøbshåndbogen
ud. Hvis I ikke har IT og har
behov for en papirudgave af
Indkøbshåndbogen, så lad os det
vide.
Nye aftaler
Vi har indgået en ny aftale med
firmaet Ergoteam A/S. Ergoteam
sælger bl.a. headset og forskellige ergonomiske hjælpemider til
kontoret. Ergoteam har givet os
nogle rigtig gode priser på levering og montering af tavler både whiteboardtavler, kridttavler og almindelige opslagstavler.
Flere nye aftaler er næsten i hus
blandt andet arbejdsbeklædning,
AV-udstyr (radio-, tv-, og projektore mv.), køkkenudstyr (bestik
og service) og skoleborde (borde
til klasseværelser).
Indkøbsafdelingens opgaver er
blandt andet at indgå aftaler, når
der er indkøb på over kr. 100.000.
Så er I nogle, som har et ønske til

K

Ø
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en aftale, som I tror flere kunne
have glæde af, hører vi gerne fra
jer.
Aftaler der er fornyet
Vi har fornyet kommunens aftale
på hårde hvidevarer.
Leverandøren har dog skiftet
navn. Førhen hed firmaet
Serviceringen v/N. Carlo Jensen.
Nu hedder det Hvidevarehuset.
Adresse og telefonnummer er det
samme. Det er også det samme
personale, der betjener os. Vi har
undersøgt markedet, og har vurderet at Hvidevarehuset er den
mest konkurrencedygtige på
markedet for hårde hvidevarer.
E-handel
Kommunens e-handels system
breder sig mere og mere. Dels får
vi uddannet flere brugere og dels
får vi flere leverandørers kataloger på. Systemet bliver i øjeblikket i andre kommuner testet med
henblik på integration til elektronisk betaling. Det ser vi frem til
at få indført her.
Har du tips, ris/ros, ønsker til
aftaler eller idéer er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.
Melitta Keldebæk,
Lise Lotte Vestertjele og
Jan Hansen
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Personale

Nærtbeslægtede på samme
arbejdsplads
Hoved-MED har i møder den 3.
juni og 9. september 2003 drøftet
de problemstillinger, det kan
medføre hvis der på kommunens
arbejdspladser ansættes personer,
der har nære private, familiære
eller lign. relaioner til ledelsen
eller andre ansatte på den pågældende arbejdsplads.
Hoved-MED drøftede ligeledes
de problemstillinger, der kan
opstå, hvis der "undervejs" opstår
relationer mellem allerede ansatte - såvel mellem leder/medarbejdere eller mellem medarbejdere.

blemer besluttede Hoved-MED
den 9. september 2003 bl.a. at
personer med ansættelseskompetence eller kompetence til
indstilling om ansættelse aldrig
kan ansætte samlevende, familiemedlemmer eller andre personer med tilsvarende nære
relationer til arbejdspladsens
leder(e),
O såfremt der opstår private relationer mellem to personer på en
arbejdsplads og hvor den ene
part beklæder en lederstilling,
skal den ene part uophørligt
forlade arbejdspladsen,
O overtrædelser af beslutningen
kan få konsekvenser for vedkommendes fortsatte ansættelse

ved kommunen, som dog vil
medvirke positivt til støtte ved
stillingsskift.

O

Baggrunden for MED-behandlingen var bl.a., at det hyppigere
og hyppigere er konstateret, at
sådanne relationer påvirker
arbejdsklimaet og det pykiske
arbejdsmiljø i en udpræget negativ retning.
Der har således kunnet konstateres øget sygefravær ligesom det
har været nødvendigt at skride til
uansøgte afskedigelser eller forflyttelser.
Med det formål så vidt muligt at
undgå eller minimere disse pro-

Retningslinierne blev vedtaget
med fremadrettet virkning fra
den 1. oktober 2003 og evt. problemer, der er en følge af tidligere praksis vil blive løst efter konkret vurdering og forhandling i
de enkelte tilfælde.
Alle ledere med personaleansvar
blev orienteret om Hoved-MED's
beslutning ved skrivelse af den
16. september 2003.
Grethe Pedersen
Personalechef

Personaleblad 2004 - udgivelsesplan
Nr. 1 2004: Udkommer mandag
den 23. februar Afleveringsfrist
for artikler m.m.: mandag den 2.
februar om morgenen

Nr. 3 2004: Udkommer mandag
den 14. juni Afleveringsfrist for
artikler m.m.: mandag den 24.
maj om morgenen

Nr. 5 2004: Udkommer mandag
den 18. oktober Afleveringsfrist
for artikler m.m. mandag den 27.
september om morgenen

Nr. 2 2004: Udkommer mandag
den 26. april Afleveringsfrist for
artikler m.m: mandag den 29.
marts om morgenen

Nr. 4 2004: Udkommer mandag
den 23. august Afleveringsfrist
for artikler m.m.: mandag den 2.
august om morgenen

Nr. 6 2004: Udkommer mandag
den 13. december Afleveringsfrist
for artikler m.m.: mandag den 22.
november om morgenen
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Personale

Noget om ferien
De fleste er glade for, at vi
i de senere år har fået
mere ferie, og planlægger
samtlige feriedage allerede
i starten af et nyt ferieår.
Man kan nærmest ikke få
ferien til at slå til hvis
man gerne vil holde fri
sammen med sine skolebørn. Men med den nye
ferieaftale er der åbnet nye
muligheder for overførsel
og udbetaling af ikke
afholdt ferie.
Har du ferie tilbage?
Det er på høje tid at tage stilling
til, hvad du vil gøre, hvis du har
restferie. Løn- og
Personalecentret vil snarest sende
oversigter over ikke afholdt ferie
ud til alle arbejdssteder i kommunen. Derfor er det nu en god
ide at gøre sig nogle tanker om,
hvornår du vil afholde din
opsparede ferie. Og om du overhovedet vil holde den. Under alle
omstændigheder skal du aftale
det med din leder.

Mulighed for at overføre ferie
Efter den nye ferieaftale kan
leder og medarbejder indgå aftale
om, at ferie overføres til det
næste ferieår. Faktisk har man
mulighed for kun at holde 4
ugers ferie pr. ferieår, og det gør
at man kan "spare sammen" til en
længere ferie.
I 2003/2004, som er det nuværende ferieår, har alle fastansatte,
månedslønnede 5 ferieuger og 4
dages "6. ferieuge". I næste ferieår
2004/2005 har man 6 ferieuger,
ligesom man har i de kommende
ferieår.
Går du med tanker om at overføre ferie skal du i god tid aftale det
med din leder, således at du, hvis
du ikke kan blive enig med din
leder, kan nå at afholde din ferie
inden ferieårets udløb den 30.
april.

Automatisk udbetaling af ferie
Holder du 5 ugers ferie og ikke
bruger af 6. ferieuge, får du automatisk udbetalt denne ferie.
Denne automatik gælder kun
ferie udover 5 uger.
I det virkelige liv
Med de nye regler gør du derfor
klogt i at indgå aftale om din
ferie i god tid. Så har du selv indflydelse på din egen ferie.
Alle de nye muligheder kan
kombineres, så der afholdes
noget ferie, overføres noget ferie
og man får udbetalt noget. Men
det skal aftales med din leder.

Catarina Bønvad
Byrådscenter/Informationsafdelingen
og Grethe Pedersen
Personalechef

Hjerte-starter øger sikkerheden i Fløng
og Taastrup Svømmehaller
Fløng og Taastrup
Svømmehaller har investeret i
nyt sikkerhedsudstyr, der kan
være med til at redde livet for
en person i tilfælde af hjertestop.
Ny-indkøbet er en hjertestarter også kaldet en defibrillator som er en simplere udgave af de
hjerteapparater, der bruges i
ambulancerne, men som kan det
samme.
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Investeringen er en del af svømmehallernes generelle indsats for
at øge sikkerheden, og apparatet
skal ifølge halinspektør Lars
Køhler, Taastrup Svømmehal,
give en større tryghed for både
svømmehallens brugere og for
personalet. I tilfælde af hjertestop
risikerer personalet ikke at blive
sat ud af spillet, men kan hurtigt
sætte en indsats i gang, hvis

uheldet skulle være ude. Ved
hjertestop er det vigtigt at kunne
give stød hurtigst muligt og helst
inden for 3 min. Ambulancerne
kan ikke nå frem inden for dette
tidsrum, og det er derfor af afgørende betydning, at livredderen
kan påbegynde behandlingen
straks.
Morten Linnemann
Byrådscenter/Informationsafdelingen

Personale

Nyt fra Omsorgsnetværket
Nyt navn
Omsorgs- og fraværsnetværket
besluttede på sit møde i december 2003 at skifte navn til
Omsorgsnetværket.
Omsorgsnetværket er nedsat af
direktionen i 2002 og der er
repræsentanter fra henholdsvis
de faglige organisationer, fra
Hjemmeplejen, Familie- og
Socialcenter (sygedagpengeområdet), Løn- og Personalecenter,
Institutions- og Skolecenter,
Ejendomscenter (Rengøringen)
og Byrådscenter. Direktør Benny
Blak er formand for netværket.
Omsorgsnetværket følger bl.a.
sygefraværet på kommunens
arbejdssteder, og har særlig fokus
på forebyggelse af sygefravær og
omsorg. Ved at have omsorg for
hinanden kan vi alle medvirke til
at gøre vores arbejdspladser til et
rart sted at være.

langtidssyge. Denne undersøgelse er nu afsluttet og der er
lavet en rapport "Når langtidssyge skal tilbage til arbejdet - et
puslespil af forståelse &
opbakning, kontakt og rummelighed".
Omsorgsnetværket er p.t. i gang
med at lave en handleplan for de
af rapportens anbefalinger, som
netværket ønsker og har mulighed for at arbejde videre med.
Influenzavaccination
Alle medarbejdere i HøjeTaastrup Kommune fik i 2003 tilbud om influenzavaccination. 836
tog imod tilbuddet. I 2002, hvor
influenzavaccinationen kun blev
tilbudt til medarbejdere fra skoler, daginstutioner, rengøring og
hjemmeplejen, blev 621 medarbejdere vaccineret.

Aktiviteter i 2003
Netværket har i 2003 støttet aktiviteter og projekter på flere af
kommunens arbejdspladser.
Blandt andet kan nævnes:

Massage i efteråret 2003
Massagetilbuddet til alle ansatte i
kommunen er afsluttet med
udgangen af november 2003.
Interessen var overvældende. På
godt en uge blev alle "tider"
besat, og der var en lang venteliste. Ventelisten medvirkede til, at
der altid var en medarbejder, der
kunnne træde ind ved afbud. Der
har været mange positive tilkendegivelser om massagetilbuddet,
og ventelisten er da også et
udtryk for, at langt fra alle interesserede kom i betragtning.

Projekt "langtidssyge tilbage
til arbejdet"
Som omtalt i Personalebladet i
oktober igangsatte
Omsorgsnetværket i efteråret en
undersøgelse af hvad HøjeTaastrup Kommune, som arbejdsplads, kan gøre for at lette
tilbagegangen til arbejdet for de

15 arbejdspladser med højt
sygefravær
Omsorgsnetværket har fortsat
særlig fokus på arbejdspladser
med højt (primært korttids-)
sygefravær. Nogle af disse har
formået at vende kurven. I 2004
vil netværket undersøge og fokusere på den gode historie. Hvad

Handleplan for 2004
Netværket er snarest klar med en
handleplan for 2004. I næste
udgave af Nyt fra Høje-Taastrup
Kommune din arbejdsplads vil vi
skrive mere om handleplanens
indhold.

er det, de kan på de gode
arbejdspladser og hvad kan
andre arbejdspladser lære af det.
En undersøgelse viste for nylig,
at der hvor medarbejderne betegnede deres arbejdsplads som
god, var sygefraværet lavt, og
hvor medarbejderne var utilfredse, var sygefraværet højere.
Kommunens sygefravær efter
3. og 4. kvartal 2003
Netværket kan konstatere, at den
faldende tendens, der i en periode har været i kommunens sygefravær, desværre er vendt til en
let stigning i sygefraværet.
Således er det nuværende niveau
det samme, som kommunen har
ligget på over en årrække.
En nærmere granskning af fraværsstatistikken viser, at antallet
af syge medarbejdere er nogenlunde konstant ligesom det samlede fravær, derimod er hver
enkelt sygeperiode i gennemsnit
blevet lidt længere. Omsorgsnetværket vil også i 2004 følge
sygefraværet nøje og håbet er
selvfølgelig, at de forskellige tiltag på sigt vil bringe fraværet
ned.
Catarina Bønvad
Byrådscenter/Informationsafdelingen
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Navne

Fødselsdage & jubilæer
Mandag den 1. marts 2004
Ekspeditionssekretær Alice Edel
Westberg, Biblioteksadministration,
25 års jubilæum

Mandag den 15. marts 2004
Rengøringsassistent Marie Kirstine
Rasmussen, Rengøringsafsnittet,
25 års jubilæum

Fredag den 9. april 2004
1. Tandklinikassistent Mona Lykke
Thomsen, Kommunal Tandpleje,
50 års fødselsdag

Mandag den 1. marts 2004
Assistent Else-Marie Elvang Hahn,
Blåkilde Vuggestue, 25 års jubilæum

Onsdag den 17. marts 2004
Pædagogisk konsulent Trine Marianne
Jeppesen, Udviklingscenter,
50 års fødselsdag

Tirsdag den 13. april 2004
Kontorfunktionær Anne Charlotte B.
Olsen, Bibliotek Filial Hedehusene,
50 års fødselsdag

Torsdag den 18. marts 2004
Teknisk Service medarbejder Jens
Lindrup, HTK Risiko,
50 års fødselsdag

Onsdag den 14. april 2004
Pædagogmedhjælper Inge Schlüter
Jensen, Daginstitutionen Solhøj,
50 års fødselsdag

Lørdag den 20. marts 2004
Dagplejer Birgith Faurskov Olsen,
Dagplejen, 25 års jubilæum

Torsdag den 15. april 2004
Assistent Alice Knudsen,
Daginstitutionen Minigiro,
50 års fødselsdag

Mandag den 1. marts 2004
Sagsbehandler Ea Bente Molzen,
Familie og socialcentret,
25 års jubilæum
Mandag den 1. marts 2004
Fuldmægtig Bente Lis Rasmussen,
Borgerservice/Pladsanvisningen,
25 års jubilæum
Mandag den 1. marts 2004
Pædagogmedhjælper Lise-Lotte
Margrethe Jørgensen, Sfo
Borgerskolen, 25 års jubilæum
Mandag den 1. marts 2004
Køkkenassistent Bente Grethe
Giversen, Hjemmeplejen Torstorp,
25 års jubilæum
Fredag den 5. marts 2004
Dagplejer Kirsten Dora Hamre,
Dagplejen, 25 års jubilæum
Onsdag den 10. marts 2004
Overlærer Jesper Michael Scholkmann,
Fløng Skole, 50 års fødselsdag
Onsdag den 10. marts 2004
Assistent Jette Aarestrup, Børnehuset
Solsikken, 50 års fødselsdag
Fredag den 12. marts 2004
Rengøringsassistent Birthe Høj Kastrup
Hansen, Rengøringsafsnittet,
25 års jubilæum
Lørdag den 13. marts 2004
Overlærer Bente Birthe Hansen,
Parkskolen, 25 års jubilæum
Lørdag den 13. marts 2004
Pædagogmedhjælper Anne Boline
Rasmussen, Børnehaven Flinteby,
50 års fødselsdag
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Fredag den 26. marts 2004
Skoleinspektør Peter Vig Jensen,
Torstorp Skole, 50 års fødselsdag
Mandag den 29. marts 2004
Overlærer Bente Lund Nielsen,
Borgerskolen, 50 års fødselsdag

Fredag den 16. april 2004
Overlærer Karen Raunsø Jensen,
Grønhøjskolen, 25 års jubilæum
Lørdag den 17. april 2004
Specialarbejder Erik Hansen, Vejvæsen
Driftsbyen, 25 års jubilæum

Torsdag den 1. april 2004
Sygehjælper Conny Klysner,
Hjemmeplejen Taastrup Øst,
25 års jubilæum

Lørdag den 17. april 2004
Assistent Tove Jensen, Ligningscentret,
25 års jubilæum.

Torsdag den 1. april 2004
Rengøringsassistent Rigmor Sprogøe,
Rengøringsafsnittet, 25 års jubilæum

Onsdag den 21. april 2004
Leder Lone Ravnø, Daginstitutionen
Mariehønen, 50 års fødselsdag

Torsdag den 1. april 2004
Rengøringsassistent Eva Andersen,
Rengøringsafsnittet, 25 års jubilæum

Onsdag den 28. april 2004
Assistent Ane Marie Lanng Henriksen,
Daginstitutionen Stenbuen,
50 års fødselsdag

Mandag den 5. april 2004
Specialtandlæge Paul Henrik Nerder,
Kommunal Tandpleje,
50 års fødselsdag

Fredag den 30. april 2004
Rengøringsassistent Mai Fredsøe,
Rengøringsafsnittet, 25 års jubilæum

Torsdag den 8. april 2004
Overlærer Ina Eschen, Hedehusene
Skole, 50 års fødselsdag

Fredag den 30. april 2004
Holdleder Lars Prehn Bror Kristensen,
Erhvervscenter, 50 års fødselsdag

Navne
Nye elever i Hjemmeplejen
Der er den 15. januar startet et
nyt hold social- og sundhedshjælperelever i Hjemmeplejen.
De skal være elever i
Hjemmeplejen fra 15. januar 2004
til 14. marts 2005.
På billedet er det bagerst fra venstre: Elo Andersen, Pouran Ajh,
Tina Kristensen, Kirsten
Andreasen, Susanne Tracy,
Louise Gravgaard, Stine
Jørgensen og Sofie Lange.
Forrest fra venstre:
Lillian Dzelili, Helle Nielsen,
Dorcasse Belstrup og Tine
Augustenborg.

Direktør for skattecenter
udpeget
Når det nye fælles skattecenter
mellem Ishøj, Høje-Taastrup og
Albertslund kommuner bliver
etableret til juli 2004, bliver det
under ledelse af Peter Møller
Jensen, der er udpeget som centerets skattedirektør. Peter Møller
Jensen er 42 år og kommer fra en
stilling som skattechef i Ishøj
Kommune. Her har han siddet i
chefstolen i 6 år og har forinden
været leder af kommunens
Erhvervs- og Selvskabsafdeling.
Lige siden han startede som elev
i Høje-Taastrup Kommunes skattevæsen i 1978 har han arbejdet
indenfor det kommunale skattesystem. Først i Høje-Taastrup
Kommune, herefter i Greve
Kommune, hvor han blev uddannet skatterevisor i 1987 og sidst i
Ishøj Kommune, hvor han har
været ansat i 15 år.
Ved siden af arbejdet som skatterevisor har Peter Møller Jensen
uddannet sig til jurist og kunne i
1995 supplere sit CV med titlen
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cand.jur. Desuden har han fra
1997 taget efteruddannelse for
offentlige ledere på Forvaltningshøjskolen i "ressourcestyring" og "personligt lederskab".

Distribution:
Hver forvaltning fordeler bladet til samtlige kommunale medarbejdere inden for
forvaltningens område.
Næste nummer udkommer
26. april 2004.
(Afleveringsfrist: 29. marts 2004).

Peter Møller Jensen bliver i det
nye skattecenter direktør for 80
medarbejdere.
Privat bor Peter Møller Jensen i
Solrød Strand med sin familie.

Send tekst via e-mail til:
informationsafd@htk.dk
- eller send en diskette med din tekst
(undgå i øvrigt at bruge tabuleringer
m.m.).
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15. januar - 19. februar
Familien Urup - Jens, maleri,
Tora glas og Kristin smykker.
26. februar - 26. marts
Maler Jørn Würtz og Else
Kristiansen (Krisjak) skulpturer.
Fernisering torsdag den 26.
februar kl. 17-18. Udstillingen
åbnes af afdelingsleder Eva
Sylvest.

07. - 29. oktober
Maler Lisa Kaas Hansen og keramiker Ingfred Boeskov.
Fernisering torsdag den 7. oktober. Udstillingen åbnes af borgmester Anders Bak.

1. - 23. april
Elever fra Høje-Taastrup
Kommunes Billedskole.
Åbning torsdag den 1. april.
Udstillingen åbnes af borgmester
Anders Bak.
29. april til 27. maj
Kunstner fra venskabsbyen Ängelholm i Sverige.
Fernisering torsdag den 29. april
kl. 17-18. Udstillingen åbnes af
borgmester Anders Bak.
3. juni - 2. juli
Maler Liselotte Tiller Sørensen.
Fernisering torsdag den 3. juni.
Udstillingen åbnes af afdelingsleder Eva Sylvest.
12. - 27. august
Kunstner Dorte Karstensen
(Scarabello).
Fernisering torsdag den 12.
august. Udstillingen åbnes af
direktør Benny Blak.
2. september - 1. oktober
Fotograf Kurosh Jorjani.
Fernisering torsdag den 2. september. Udstillingen åbnes af
direktør Lene Langhoff.
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Skuptur af Else Kristiansen (Krisjak).

4. - 26. november
Under udarbejdelse.
Fernisering torsdag den 4.
november. Udstillingen åbnes af
afdelingschef Eva Sylvest.
2. - 22. december
Personalets juleudstilling.
Åbning torsdag den 2. december.
Udstillingen åbnes af borgmester
Anders Bak.
Henvendelse om udstillingerne
til Annemarie Rasmussen,
Byrådscentret/Informationsafdelingen, lokal 1847,
e-mail:Annemariera@htk.dk.
Annemarie Rasmussen
venskabsbykonsulent

Adresse - label

Udstillinger på
Rådhuset 2004

