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Kommunaldirektørens Hjørne

Noget for noget ledelsen er i fokus
Regeringen lancerede i den mørke vinter programmet 'noget for
noget'. Noget for noget-politikken handler kort fortalt om at
påskønne en god indsats, om at
belønne dem, der gør en forskel,
og ved eksemplets magt at vise
vejen for dem, der vil, men ikke
kan. Det vender jeg tilbage til.
Lederpolitikken skal revideres
Her i kommunen står lederpolitikken foran en revision. Det er
efterhånden nogle år siden, at
den senest blev kigget efter i
sømmene. Meget har ændret sig
i de seneste år, det være sig både
decentralt og i administrationen,
og sådan vil det fortsætte. Nogle
kolleger, der måske endda
bidrog til lederpoltikken, har
fundet nye græsgange, og andre
er kommet til. En kommune er jo
en levende organisme, der løbende tilpasser sig til ændringer i
det omgivende samfund, men
som også af egen drift ændrer
sig. Det er godt.
Organisationsændringen
gået godt
Nytårets store organisationsændring er generelt landet godt,
efter min vurdering. Den indebar
for mange medarbejdere og ledere små og store ændringer i daglige rutiner. Ting tager tid, så der
vil fortsat være områder, som
skal justeres. Det kan være områder, hvor vi i sin tid ikke så klart
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nok og valgte en løsning, der i
dag synes forkert. Vi følger fra
direktionens side løbende op på
det. Men ansvaret er ikke alene
vores. Vi har selvfølgelig alle
sammen som ansatte i kommunen et ansvar for, at tingene fungerer optimalt. Tøv derfor ikke
med at korrigere indsatsen, hvis
en mere fornuftig måde at løse
en opgave på viser sig.
Nye krav til lederne
Med de organisatoriske rammer
på plads er det tid til at se på
lederpolitikken. Opgaven er at
sikre, at lederne i Høje-Taastrup
Kommune kan det, der skal til.
Forventninger og krav i en opgaveorienteret organisation som
vores er anderledes end i den
gamle verden, så også lederne
skal understøttes til at tackle
dagens og fremtidens udfordringer.
Både blandt ledere i administrationen og på decentralt plan er
det oplevelsen, at forventningsog arbejdspresset er vokset.
Oplevelsen er selvfølgelig individuel og bærer præg af, hvad
man som leder har med i bagagen. Det bliver bare ikke anderledes, for den fortsatte decentralisering indebærer udlægning af
flere og nye opgaver. Hertil
kommer organisationstiltag som
områdeledelse i daginstitutionerne.

Støtte til lederne
Vi har i direktionen allerede
igangsat initiativer, der på generelt plan skal understøtte lederne
i kommunen. Der er således etableret supervisionsnetværk, en
ledertænketank og et lederforum.
Indholdsmæssigt lægges der her
vægt på generelle ledelsesemner
samt det at opbygge et netværk
blandt lederne. Aktiviteter som
for eksempel en årlig lederkonference eller kvartalsvise gå-hjemmøder skal samtidig give lederne
et frirum uafhængigt af den daglige dont. På nogle sektorområder
er der sat fokus på ledelsesudvikling i erkendelse af forventningerne fra medarbejderne.
Ret og pligt til efteruddannelse
Udviklingen fordrer også en
fokus på ledernes kompetencer
på det individuelle plan. Der vil
derfor i højere grad end hidtil blive stillet skapt på, hvad vi som
minimum skal forvente os af
kommende lederes uddannelsesmæssige kvalifikationer.
Vi ser i direktionen for os, at centerchefer fremover skal have en
lang videregående uddannelse
bag sig, eller selvfølgelig kvalifikationer der matcher. Institutionsledere skal tilsvarende have suppleret den faglige baggrund med
for eksempel en diplomuddannelse eller anden relevant efteruddannelse.

Vi vil naturligvis også fokusere på
de nuværende ledere. Mange deltager allerede i dag i efteruddannelsesaktiviteter, men fremover
vil det nok mere blive en forventning til lederne end et frivilligt tilbud.
Vi satser fra kommunens side på
lederne, både de nuværende og
de kommende. Kravene vil være
højere end i dag med pligt til
efteruddannelse, men disse krav
vil blive fulgt op med en belønning - for nu at vende tilbage til

noget for noget-ordvalget - i form
af en ret til at deltage. Det er med
andre ord en forpligtende, gensidig investering.
MED-organisationen inddrages
Inden længe vil der mere formelt
blive taget fat på revisionen af
kommunens lederpolitik. Arbejdet med at revidere og nyformulere lederpolitikken vil ske i tæt
samarbejde med Hoved-MED og
med behørig inddragelse af den
øvrige MED-organisation for at
sikre bred forankring i hele orga-

nisationen. Men hermed er nogle
af direktionens tanker lagt frem til
vurdering.
Vi ser gerne indspark fra alle
medarbejdere og ledere, så derfor
bliver der på intranettet mulighed
for at give sin mening til kende.
Her vil man også kunne finde flere overvejelser om drifts- og udviklingsaftalerne, om målinger af
resultaterne, om benchmarking
og lignende.
Henrik Kolind
Kommunaldirektør

Rådhusets udstillinger i maj og juni 2004:
Den 29. april til 27. maj udstiller kendte
malere og keramikere fra Høje-Taastrup
Kommunes venskabsby Ängelholm i Sverige. Der er fernisering torsdag den 29. april
kl. 17-18. Udstillingen åbnes af borgmester
Anders Bak .3. juni til 2. juli udstiller
maler Liselotte Tiller Sørensen sine vidunderlige, farverige malerier. Der er fernisering torsdag den 3. juni. Udstillingen
åbnes af afdelingsleder Eva Sylvest. Billedet
er et af Liselotte Tiller Sørensens værker.

Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg valgte Falck Taastrup
som den mest rummelige arbejdsplads i kommunen. Dermed vandt
den lokale Falck-station virksomhedsprisen 2004 og modtog som
kontant belønning 25.000 kr.
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"Nej, her kan du ikke gå for du kan jo godt styre dit
temperament!"
Sådan lød beskeden til
fætteren til en af vores
elever på Bredebjerggård,
der begejstret havde fortalt om sin lektiefri skole. Bredebjerggård er et
miljøterapeutisk dagbehandlingstilbud til børn
med store følelsesmæssige og sociale problemer.
Den 15. september 2003 startede
de første børn i Høje-Taastrups
Kommunes dagbehandlingstilbud, Bredebjerggård. Her kan
børn, der ud fra en skolepsykologisk eller børnepsykiatrisk
undersøgelse og vurdering har
et behandlingsbehov, men kan
forblive boende hjemme, få
undervisning og fritidsaktiviteter inden for rammerne af en
miljøterapeutisk indsats.
Det betyder kort fortalt, at der
ligger helt faste rammer og aftaler for dagens gøremål. Alt,
hvad der foregår på stedet, er
struktureret og kendt for barnet,
dagens forløb er forudsigeligt.
Time for time - for nogle børn
nærmest minut for minut. Hvert
barn har sin egen kontaktperson.
Hvilke børn kan gå her?
Vi kan starte med at sige, at det
IKKE drejer sig om børn med de
mere kendte diagnoser som
DAMP, autisme, Tourettes syndrom eller Aspergers syndrom.
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Bredebjerggård. foto: Thomas Olsen

De børn er der gruppeordninger
til på nogle af folkeskolerne,
såkaldte amtsklasser.

omfang, at de ikke kan rummes
eller behandles i den almindelige
folkeskole.

Vi taler i stedet om børn med så
store følelsesmæssige og sociale
problemer, at dette kommer til
udtryk i alle de sammenhænge,
børnene indgår i, dvs. skole, fritid og hjem. Børnene kan bl.a.
have vanskeligheder som massive opmærksomhedsforstyrrelser,
udviklingsforstyrrelser, kontaktog koncentrationsvanskeligheder, usocialiserede træk, manglende indfølingsevne, impulsstyrede børn samt angstprægede
børn med isolation og indadvendthed eller voldsomme følelsesudbrud.

Tidligere udenbys tilbud
Tidligere blev disse børn transporteret udenbys til Roskilde,
Ringsted eller hvor der nu kunne
findes det rigtige sted med en
ledig plads. En af de store fordele
ved Bredebjerggård er således, at
børnene får kammerater, som bor
i kommunen, måske endda i
deres eget nærområde - og derved er der mulighed for at
opbygge kontakter, ikke bare for
børnene, men også for de forældre, der har deres barn på Bredebjerggård.

Der kan dog også være tale om
børn, som udover nogle af disse
vanskeligheder har træk af
DAMP eller de øvrige tidligere
nævnte diagnoser - blot er det
altså ikke her, barnets hovedvanskeligheder ligger. Samlet har
vanskelighederne et så stort

Forældresamarbejdet er vigtigt
Forældrene bliver helt fra starten
gjort bekendt med, at vi ønsker et
nært samarbejde med dem. De
skal være aktive medspillere i
barnets behandling. Det er vigtigt, at de både forstår og anerkender den måde, der arbejdes
på med deres barn - for deres

accept har afgørende betydning
for barnets udbytte af behandlingen.
Samtidig har mange af forældrene et stort behov for støtte og vejledning i opdragelsen og kontakten med deres barn. Ud over
månedlige samtaler med den
enkelte familie er der jævnlige
forældremøder for hele forældregruppen.
En alternativ skolegang
På Bredebjerggård er der ansat 6
lærere, 6 pædagoger, 1 afdelingsleder, 1 socialrådgiver, 2 skolepsykologer (med et antal timer til
hver) - desuden timer til pedel,
skolesekretær, sundhedsplejerske
og rengøring. Organisatorisk
hører Bredebjerggård sammen
med heldagsskolen Øtofteskolen
og med Bøgeskolen og de tre
skoler har samme skoleinspektør.
Børnene er i alderen 7-12 år og
fordelt på tre grupper - "klasser".
Selv om børnene har en anderledes skolegang og i større eller
mindre grad er bevidst om hvorfor, har de alle et behov for at
kunne sige, at de går i skole, at
de lærer at læse, skrive og regne
og måske endda har lektier for.
Vi fik fortalt en lille historie af en
mor på skolen: hendes søn havde
fortalt sin fætter, at på hans skole
havde han aldrig lektier for. Fætteren blev dybt misundelig og
erklærede, at den skole ville han
også gerne gå på. Hvortil sønnen
svarede: "Det kan du altså ikke,
for du kan jo godt styre dit temperament!".
På Bredebjerggård er historiens
fortsættelse denne: efterhånden
er sønnen blevet bedre til "at styre sit temperament", så vi har i
samarbejde med hans mor
besluttet, at han skal have "lektier" med hjem, hvis han ikke når

Køkkenet på Bredebjerggård. foto: Thomas Olsen

at gøre opgaverne færdige i skolen. (Og det gør han selvfølgelig det var det, der var vurderingen
bag beslutningen).
Behandlingsbehov
Bredebjerggård er også en skole,
men børnenes behandlingsbehov
står som overskrift over alt, hvad
der foregår. Ofte har både børn
og forældre været igennem flere
nederlag. En del af børnene har
ikke fået udviklet almindelige
samværsregler og -normer. De
har lav selvtillid og lavt selvværd. De har oplevet svigt fra de
voksne og mangler tryghed til at
lære. Deres manglende tro på
egne udviklingsmuligheder giver
sig ofte udslag i voldsom aggression eller total opgivenhed.
Vi bor i nummer 8, det lille gule
hus!
Bredebjerggård ligger langt ude
på marken mellem Torstorpområdet og det store industriområde ved Bohus Boulevard. Der
ligger to gule huse. Det ene er
Bøgeskolen (tidl. Erhvervsklassen) - det andet er Bredebjerggård.
Begge husene er gamle bondegårde, som nu er sat i stand. For
Bredebjerggårds vedkommende
så gennemgribende, at hele det
forfaldne stuehus blev revet ned

og et nyt i præcis samme stil blev
bygget op. Huset har derfor en
særlig landlig charme, som forhåbentlig vil blive forstærket, når
de mange nyplantede buske vokser op, når den kommende legeplads med bålplads og køkkenhave er blevet anlagt, og når de
mange erantis og vintergækker,
der måtte lade livet ved ombygningen, til næste forår har fundet
fodfæste igen.
Vi mangler dog stadig den flotte
store sten med den gamle gårds
navn - Bredebjerggård - hamret
ud i stenen. Den blev væk under
byggefasen.
En stor mundfuld
Det har ikke været en let start at
samle en helt ny medarbejdergruppe og ditto børnegruppe
(som dog fik lov at starte i små
hold) og så fra dag ét have en
afklaret behandlingsinstitution
på skinner. Det har krævet og
kræver fortsat mange møder og
drøftelser at få den nødvendige
struktur bygget op. Men vi er
godt på vej. Det har vi faktisk
også forældrenes ord for - flere af
dem har bemærket, at der er
mere ro og færre knuste ruder i
huset!
Susanne Messell
Socialrådgiver

5

Blitz

Områdeledelse i
daginstitutionerne
Som det vil være mange bekendt
arbejdes der i kommunen med
forslag til en ny ledelsesstruktur
på daginstitutionsområdet.
Baggrund for strukturændring
Den øgede decentralisering har
betydet, at der er i de senere år
er lagt flere og flere administrative opgaver ud til institutionerne.
Økonomistyring, personaleadministration, udnyttelse af ressourcer, ny løn m.m. er blevet
arbejdsområder, som institutionerne selv skal løse. Der stilles
krav om gode resultater og maksimal udnyttelse. I daginstitutioner er der typisk ikke ansat
administrativt personale til at
varetage disse opgaver, hvorfor
lederen selv klarer dem.

Med dette udgangspunkt blev et
forløb igangsat, hvor en arbejdsgruppe fik til opgave at beskrive
og arbejde med udkast til en ny
ledelsesstruktur. Gruppen bestod
af: 8 daginstitutionsledere, 2
BUPL repræsentanter, 1 PMF
repræsentant samt 3 medarbejdere fra daginstitutionsafdelingen.
Det er hensigten med den nye
ledelsesstruktur, at der dels
opnås effektivisering af de administrative opgaver og dels frigives flere ressourcer til den pædagogiske ledelse og det pædagogiske arbejde.

Med flere administrative opgaver, går der tid fra ledernes
andre arbejdsopgaver, såsom at
styrke kvaliteten af det pædagogiske arbejde og kompetenceudvikling for medarbejderne.
På baggrund af dette er det
besluttet at kigge på ledelse af
daginstitutionsområdet i kommunen. Det skal sikres, at der
skabes en organisation, som matcher kommunens valg af styringsmetoder, samtidig med at
den pædagogiske ledelse styrkes.
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Bevarelse af små institutioner?
I mange kommuner og via pressen er der i disse år stor fokus på
institutionsstørrelser, små virksomheder er dyrere i drift! Nogle
kommuner beslutter derfor at
lukke små institutioner eller lægge flere institutioner sammen for
på den måde at fremtidssikre og
mindske sårbarhed. Kommunernes Landsforening foreslår, i
deres oplæg om børnepolitik, at
små institutioner nedlægges, fordi de er for dyre at drive. I HøjeTaastrup Kommune vil man
"bevare" de små institutioner,
men i en ny struktur, hvor
ledelsen af institutionerne samles. Ved at samle ledelsen kan de
administrative forretningsgange
gøres lettere, med mere rutine
bag, og der er større chance for at
undgå dobbeltarbejde.
Når hver institution bevares som
selvstændigt hus, kan børn, forældre og personale stadig se sig
selv i en genkendelig hverdag,
indenfor overskuelige rammer.
Hver institution/hus har mulighed for at værne om egen pædagogik.

Specialisering af ledelse
Ved at samle institutionerne i et
område under en områdeleder,
som særligt varetager tekniske og
administrative opgaver, og ved at
der, yderligere er en pædagogisk
leder i hver enkelt institution, sikres en mere virkningsfuld og professionel håndtering af både
administrative og pædagogiske
ledelsesopgaver - der er kort sagt
tale om specialisering af ledelsesopgaverne.

Faglig udvikling
En anden fordel ved at samle
institutionerne i et område er, at
når personalegruppen samlet set
bliver større, vil det være muligt
at sammensætte mere fagligt
bredt. Man kunne forestille sig, at
der i området, blev ansat medarbejdere, som var særligt gode til
teater, musik, sprog eller lignende. Ligesom den enkelte medarbejder vil have større mulighed
for specialisering og udnyttelse

Blitz
udvikling af og refleksion over
pædagogiske tiltag, herunder stigende krav til dokumentation,
information og dialog. Der er
ikke meget, der tyder på, at disse
opgaver og krav vil blive mindre
de kommende år, snarere tværtimod.
Kirsten Christensen
Institutions- og Skolecenteret

af egne ressourcer indenfor
ansættelsesområdet. Et mere formaliseret samarbejde på tværs af
institutionerne vil være med til at
berige og kvalificere det pædagogiske arbejde yderligere.
Samarbejde via netværk
De pædagogiske ledere og områdelederen i det enkelte område
mødes i et forpligtende pædagogisk netværk, hvor de samarbejder om fælles fokus, pædagogisk
udvikling og sparring. Som
strukturen er i dag, er lederne
meget ofte "alene" om processer
og beslutninger. I den ændrede
struktur vil lederens ideer, tanker
og beslutninger blive fremlagt i
netværket. Refleksionen med kollegaerne skulle gerne betyde, at
kvaliteten af det pædagogiske
arbejde sættes på dagsordnen og
udvikles.
Tid til pædagogik?
Nogle forældre og ledere er
bekymrede for, om indførelse af
ny ledelsesstruktur vil koste af
børnetimerne. Derfor har der fra
begge sider været rejst kritik og
bekymrede spørgsmål. Daginstitutionsområdet har ligesom
andre områder måttet tilpasse
servicen til kommunens økono-

mi. Det betød sidste år en reducering af åbningstid og indførelse
af flere lukkedage, hvilket igen
medfører reduktion af personaletimer, samtidig med at forældrebetalingen er sat op. Så bekymringen er forståelig.
Overvejelser om områdeledelse
er ikke igangsat for at spare
penge, men er derimod et forsøg
på at udnytte ressourcerne bedst
muligt, gennem en specialisering
af ledelsesopgaverne for på den
måde at få mere tid til fortsat
udvikling af det pædagogiske
arbejde. Pædagogisk uddannet
personale skal i højere grad sætte
fokus på grundydelsen nemlig
arbejdet med børnene, fremfor at
bruge unødigt meget tid på komplicerede administrative opgaver,
som administrativt uddannet
personale kan løse på meget kortere tid.
Et mål med en ændring af ledelsesstrukturen er, at institutionerne bliver bedre i stand til at
håndtere fremtidige krav til
ledelse som øget administration,
økonomisk selvstyre, personaleog organisationsudvikling m.m.
Et andet mål er, at de pædagogiske ledere får tid og overskud til
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Mit job

Pædagog med pop-musik
i blodet
"Hvis du virkelig vil
noget, så kan du godt!".
Det er Heidi Lykke Larsen
et levende bevis på, og til
daglig prøver hun at give
budskabet videre til børnene i institutionen Klub
Inn i Hedehusene.
Heidi Lykke Larsen har på trods
af sine kun 34 år allerede været
ansat i Høje-Taastrup Kommune i
16 år - de 14 år som pædagog i
Klub Inn. Men Heidi er mere end
klub-pædagog - ved siden af
arbejdet har hun både skrevet et
par store danske pophits og scoret et tårnhøjt karaktergennemsnit på pædagog-seminariet.
Hjælp til udsatte unge
Heidi er glad for sit pædagogjob:
- Det fede ved jobbet er, at der er
ikke to dage, der er ens. Hver
dag er en udfordring, især når du
arbejder med børn og unge. Det
er fedt, når du fx har haft nogle
udsatte unge, som du har arbejdet intensivt med, og så en dag
kommer de på besøg og er blevet
voksne og har klaret sig godt. Så
tænker man: Yes, projektet lykkedes!, siger Heidi.
Ring-a-ling-ling-ding-dong
Heidi kommer fra en kreativ
familie, og har fra hun var lille
gået og syslet med sang og
musik. I midten af 90'erne gjorde
hun alvor af det og tog ved siden
af pædagog-jobbet fat på at skrive sange og tekster i et lille studie i København. Og selvom

8

Heidi Lykke Larsen i Klub Inn tænker over, hvad hun skal
bruge sine høje karakterer til fremover.

musikbranchen kan være svær
at komme ind i, holdt det ikke
Heidi tilbage:
- Vi sad og arbejdede i et studie
ude på Amager og i studiet ved
siden af sad to fyre, der var ved
at lave noget til Aqua. Og så
tænkte vi: "Det kan vi sgu da
også lave det der!"

Umbrellos og lavet en masse
andre småprojekter.

Det blev blandt andet til popnummeret Ring-a-Ling, som i
starten af 1997 gik direkte ind
som nr. 1 på den danske singlehitliste, hvor det lå i ni uger.
Ring-a-ling solgte så meget, at
Heidi i dag har et par guld- og
platinplader hængende derhjemme for pladesalget. Den
ene guldplade hænger på toilettet - Men det er altså kun for
sjov, siger Heidi. Siden har hun
skrevet tekster til danske popbands som Cartoons og Los

- Det er jo her i klubben, at jeg får
al inspirationen til de fjollede tekster og lyde - det er noget som
ungerne giver mig, og det ville
slet ikke fungere, hvis jeg sad på
et kontor hele dagen og skulle
finde på noget. Og så er ungerne
de bedste kritikere når det gælder musik - jeg afprøver tit nogle
nye ting på dem, for man kan se
med det samme, om de synes,
det er godt. Så danser de rundt
og griner og siger: "Må vi ikke få
den?", siger Heidi.

Hellere pædagog end popnavn
Oven på musik-succesen blev
Heidi tilbudt en fuldtidskontrakt
som tekstforfatter på et stort
dansk pladeselskab, men valgte
at sige nej tak.

Mit job
Du kan hvis du vil!
Heidi tror meget på, at hvis man
virkelig vil noget, så kan man
godt - og det prøver hun også at
lære videre til børnene i Klub Inn.
Men hun synes, det er vigtigt at
fortælle børnene i klubben, at det
også kan gøre ondt og være rigtigt hårdt arbejde, hvis man vil
blive til noget inden for musikken. Heidi deler gerne ud af sine
egne erfaringer med musikbranchen og hjælper også børnene og
de unge i Klub Inn med at synge
og lave musik.
Seminariets Kloge-Åge
De sidste 3 år har Heidi droslet
lidt ned for musikudfoldelserne
og i stedet taget uddannelsen
som pædagog, efter at have arbejdet autodidakt (selvlært) som

klubpædagog i over 10 år. Og det
viste sig at være en rigtig god
oplevelse:
- Alfa og omega er, at man får sat
noget teori på sin praksis og får
sat nogle ord på, hvad det er, man
går og laver til daglig. Og det er
også godt at blive bekræftet i, at
det er det rigtige, man gør.
Heidi havde besluttet, at hvis hun
skulle på seminariet, så ville hun
give den en skalle, og ikke gøre
det halvhjertet, selvom hun samtidig skulle passe arbejdet fuld tid
i Klub Inn. I januar 2004 fik hun
efter 3½ års indsats belønning for
sine studier: En bestået pædagoguddannelse med et karaktergennemsnit på 12,5 - tre 13-taller og
et 11-tal.

- Ja, det var ærgerligt med det
11-tal, griner Heidi, der gerne
ville have scoret 13-taller hele
vejen rundt.
Tid til nye projekter
Heidi ved ikke, hvad hun skal
bruge sine høje karakterer til,
men efter at hun er blevet færdig
med uddannelsen, har hun igen
fået lidt tid til at kaste sig over
nogle sideprojekter. Lige nu skal
hun være med i et samarbejde
om en børnebog, der skal hedde
"Mis og Ib på tur" - en børnebog
i 10 dele, og til hver del skal følge en cd-rom med børnesange,
som Heidi er i gang med at skrive.
Morten Linnemann,
studentermedhjælp
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Kanalstrategi - kan vi
ændre borgernes vaner?
Sammen med KMD har vi
søsat et systematisk arbejde for at ændre borgernes
vaner i kontakten med
kommunen. Projektet kaldes "kanalstrategi", fordi
det analyserer borgernes
valg af kanaler og handler
om at få borgerne til i højere grad at vælge internettet som kanal ved henvendelser til kommunen.

kommunens åbningstider
Mere overskud hos sagsbehandlerne til de borgere, som
behøver/ønsker den personlige
kontakt
z Mindre stressede arbejdssituationer
z Færre fejlbehæftede ansøgninger
z Større fleksibilitet
z

Fordele ved elektronisk
selvbetjening
Prøv at tænke på, hvilken forskel
det ville gøre, hvis blot 20% af de
personlige og telefoniske henvendelser i stedet for blev afløst af
elektroniske henvendelser, der
kom direkte fra borgernes computer via netborgerløsningerne! Fordelene ville bl.a. være:
z

Højere frihedsgrad hos borgerne, der ikke vil være bundet af
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Tallene fra januar 2004 er symptomatiske for borgernes henvendelsesmønstre. Allerede i januar
sidste år gik kommunen derfor
sammen med vores samarbejdspartner i Det Digitale Partnerskab, KMD, om at lave et fælles
projekt.
Hvorfor hedder det
Kanalstrategi?
Projektet fik navnet Kanalstrategi, og målet var at flytte flere
borgere over til de digitale selvbetjeningsløsninger. Det skal
dog understreges, at der kun
skal være tale om de borgere,
der både kan og vil selv, men
som i dag måske ikke kender de
digitale selvbetjeningsløsninger
eller er fortrolige med brugen af
dem.

I Kvikservice, som i dag hedder
Borgerservice, havde vi i januar
2004 hver dag i gennemsnit 190
borgere, der mødte personligt op i
en af vores tre butikker. Samtidig
kontaktede 1.300 borgere hver
dag kommunen via telefonen,
ligesom kommunen modtog et
stort antal breve fra borgerne.
Selv om vi med glæde kan se, at
antallet af borgere, der betjener
sig selv via netborgerløsningerne
på Internettet, er stigende, er der
kun tale om et fåtal i forhold til de
tal, jeg har nævnt ovenfor.

betjeningsløsninger, vil det dermed både være til gavn for borgerne og for kommunen.

På nettet er der ingen lukkelov
Borgere der betjener sig selv via
internettet, får en større frihed.
På nettet er der ingen lukkelov,
men åbent alle døgnets 24 timer
alle årets 365 dage.
De digitale indberetningsskemaer minimerer samtidig fejl og
mangelfulde ansøgningsblanketter, da det simpelthen ikke er
muligt at sende sin blanket, før
den er helt færdigudfyldt.
Hvis vi kan få borgerne til i højere grad at bruge de digitale selv-

Når der snakkes om kanaler, så
handler det om, ad hvilke veje
borgerne og kommunen kommunikerer med hinanden.
Når der snakkes om strategi, så
handler det om, at det er kommunen og KMD's påstand, at vi
via en målrettet indsats kan
påvirke borgernes henvendelsesadfærd, når de ønsker at få
kontakt med kommunen inden
for nogle bestemte områder.
Udvalgte fokusområder
Det var vigtigt for projektet, at
der blev udvalgt nogle områder,
hvor der var mange daglige
henvendelser fra borgerne.

De fire områder der blev
udvalgt var:
z Folkeregisterflytninger
z Boligydelsesområdet
z Pladsanvisningsområdet
z Pensionsområdet
I sommeren 2003 blev der gennemført omfattende statistik
vedrørende borgernes måde at
henvende sig til kommunen. Det
viste sig hurtigt, at de fleste borgere kontaktede kommunen via
telefonen. Mange mødte også
personligt eller kontaktede kommunen via brev. Ligeså klart var
det, at netborgerløsningerne og
e-mails stort set ikke benyttedes.
Der blev oprettet fire arbejdsgrupper, som hver især skulle
komme med gode ideer til, hvordan vi kunne ændre dette billede. I samarbejde med KMD-konsulent Jimmi Hansen blev der
gennemført brainstorms. Dette
samarbejde har affødt mange
spændende idéer, som nu er
samlet i en rapport, og ideerne
vil nu blive omsat til virkelighed
i en række handlingsplaner for
hvert af de fire områder.
Fornyet borgerservice
Siden projektets start i 2003 er
der jo sket store ting i kommunen. Organisationen er blevet
ændret, og Kvikservice er blevet
videreudviklet til et Borgerservicecenter. Boligstøtte, pladsanvisning og dele af pensionsområdet

Borgerserviceskranken på rådhuset foto: Jens Wollesen

er derved blevet en integreret del
af borgerservicen. Det betyder, at
det bliver Borgerservices hovedopgave at få implementeret
handlingsplanerne her i 2004.
Information og markedsføring
Vi ved allerede nu, at hvis vi skal
have held med at flytte de borgere, der har mulighed for at betjene sig via de digitale løsninger,
så skal vi selv gøre en stor indsats.
Vi skal målrette vores markedsføring over for specielle målgrupper som f.eks. småbørnsfamilier.
Et initiativ er udvikling af en cdrom, som skal indeholde en masse gode oplysninger for netop
småbørnsfamilien med links til
kommunens hjemmeside og de
udmærkede netborgerløsninger,
der findes når man, f.eks ønsker
at beregne sin resterende barselsorlov eller indmelde sit barn i
daginstitution.
Bedre guider for borgerne
Vi skal også selv som sagsbehandlere blive endnu bedre til at
guide borgerne over til de digitale kanaler. I stedet for at sende
skemaer bør vi opfordre borgerne
til at indberette den ønskede
ydelse via selvbetjeningsløsning-

erne. Er borgeren ikke i stand til
dette, eller ønsker borgeren vejledning, så er vi i Borgerservicecenteret altid klar med støtte.
Aktuelt søger vi Byrådet om
finansiering til en større ombygning, hvor en bemandet IT-café
vil møde borgeren som det første, når han eller hun træder ind
på Rådhuset.
Vi glæder os til en spændende
fremtid, hvor vi fortsat skal hjælpe de borgere, der ønsker den
personlige betjening, men hvor vi
samtidig skal være endnu bedre
til at gøre de samme borgere
klart, at der rent faktisk er et rigtig godt alternativ til det personlige fremmøde, nemlig de digitale selvbetjeningsløsninger på
www.htk.dk og
www.netborger.dk
Hvis du vil vide mere om kanalstrategiprojektet, er du meget
velkommen til at rette henvendelse til mig på larsgu@htk.dk.

Lars Gunslev
Borgerservicechef
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Drifts- og udviklingsaftaler
sætter mål for vores arbejde
I drifts- og udviklingsaftalerne får du et virkeligt
godt overblik over hvert
centers mål og opgaver i
2004
I sidste nummer af personalebladet omtalte kommunaldirektør
Henrik Kolind kort arbejdet med
drifts- og udviklingsaftaler.
Drifts- og udviklingsaftaler er et
vigtigt led i direktionens styring
og arbejdet med virksomhedsplanen for 2004. Men hvorfor har vi
egentlig udarbejdet aftalerne,
hvordan skal de læses, og hvad
vil vi opnå med dem?
Hvorfor drifts- og
udviklingsaftaler?
I efteråret 2003 var vi i fuld gang
med at forberede den nye organisation. Målsætningerne var for
længst kendte på dette tidspunkt
- helhed, effektivisering og faglige miljøer var og er nogle af nøgleordene. Og med den nye fysiske centerdannelse skulle vi være i
stand til forfølge disse målsætninger. Så langt så godt.
Problemet er imidlertid, hvordan
vi mere konkret kan holde snor i
dette arbejde. Dertil kommer
direktionens virksomhedsplan
for 2004 og centrenes egne
fokusområder. Hvordan kan det
enkelte center fortælle, hvad der
præcist arbejdes med for at forfølge disse målsætninger og planer? Det er her aftalerne kommer
ind i billedet.
Aftalernes indhold
I efteråret udarbejdede en
arbejdsgruppe derfor en enkel
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model, hvor man på maks. 2
sider får et præcist overblik. Det
var afgørende, at dette redskab
ikke virker uoverskueligt og
bureaukratisk. Der er brug for et
enkelt dokument, som alle kan
forstå, og som alle centre nemt
kan arbejde med.
Der er nu udarbejdet drifts- og
udviklingsaftaler mellem 13 centre og deres respektive direktører. Aftalerne er samlet og redigeret i ØAC i februar og nu
synliggjort på intranettet og på
hjemmesiden.
En drifts- og udviklingsaftale er
bygget op på den måde, at en
række konkrete mål kan henføres
til et fagligt indsatsområde. Dette
indsatsområde hører så igen
under et af direktionens 2
fokusområde - eller til centerets
egne fokusområder.
Et eksempel, her fra Familie- og
Socialcentrets drifts- og udviklingsaftale:

Målene formuleres så præcist, at
det er muligt at vurdere, om man
gennemfører dem i årets løb. Der
er jo ikke tale om en decideret
kontrakt i juridisk forstand, men
der følges op på fremdriften
mellem center og direktør - midtvejs i året og ved udgangen af
2004
Selvom aftalerne er administrationens arbejdsdokument, så er
målene selvfølgelig i sidste ende i
tråd med budgettet og de politiske målsætninger for 2004.
I stedet for virksomhedsplaner
Det er en proces at udarbejde selve aftalen og aftalens funktion
som omdrejningspunkt er
væsentlig. Hvad er særligt vigtigt
i år, og hvilke konkret mål vil vi
gå efter? Det er i sig selv en
opgave at vælge ud og finde det
centrale. Mange andre mål og
opgaver er måske ligeså vigtige,
men på maks 2 sider skal der jo
prioriteres.

Her et det godt, hvis medarbejderne så vidt mulig "kan se sig
selv" i et eller flere mål. Centerets
arbejdsopgaver er selvfølgelig
langt mere komplekse og omfattende, og ofte kan der derfor
være behov for supplerende og
mere detaillerede styring - evt. i
en mere traditionel virksomhedsplan.

trup Kommune - et pilot-år! På
baggrund af erfaringerne fra i år
er det planen at videreudvikle
modellen til 2005 og der skal bl.a.
sikres en proces for medarbejderinddragelse for de nye centeraftaler. Der følges op på alt dette
i efteråret, så de nye aftaler for
2005 kan være på plads ved årsskiftet.

2004 er det første år med driftsog udviklingsaftaler i Høje-Taas-

Læs selv i aftalerne
Prøv at kigge i nogle af aftalerne

Direktionens fokusområder:

eller benyt det som opslagsværk.
Du får meget information på få
sider. Aftalerne kan ses på kommunens intranet under Organisation, og derefter Direktion eller
under et hvert center.

Ole Kristensen
Direktør

z

Bestiller- og visitationsfunktionen starter den
1.1.2004

z

Ydelseskatalog for de ydelser, som medarbejderne
selv kan visitere til er udarbejdet inden
30.4.2004

z

Ydelseskataloget er fuldt udarbejdet inden
31.10.2004

z

Udvikling af redskab til styring af økonomi er
udviklet i løbet af 2004

Fokusområde 1: Udvikling af styringen
z

z

Indsatsområde 1.1: Udvikling af ny styreform på
sygedagpenge-, voksen og børne/ungeområdet
ved implementering af BUM-model, der sikrer, at
der er balance mellem indsats, økonomi og ressourcer.
Må1 1.1.1.: BUM-modellen skal ved udgangen af
2004 være fuldt implementeret, hvilket betyder, at:

Årsberetning til 22.000 husstande
Den 10. og 11. maj omdeles kommunens årsberetning 2003 til
22.000 husstande. Årsberetningen, der beskriver sidste års resultater, er opdelt i disse temaer, så
den er let at orientere sig i:
Byudvikling og miljø
Veje og trafik
z Beredskab
z Boligsocial indsats
z Aktivering, kontanthjælp og
integration
z Ældre og handicappede
z Familier og sundhed
z Børns udvikling og uddannelse
z Fritid og kultur
z Skat
z Regnskab
z
z

Borgerne har med andre ord rig
mulighed for at læse, hvad skattekronerne er blevet brugt til på
alle områder. Emnerne spænder
vidt - fra Taastrup bymidte projektet og nye grønne områder til
nyt familiehus og forberedelse af
52 nye plejeboliger og modernisering af tre plejecentre.
Årsberetningen vil bl.a. også kunne fås på bibliotekerne, i Borgerservice på rådhuset og i servicecentrene i Hedehusene og
Taastrup.
Birgitte Thorsen
Informationsmedarbejder
Informationsafdelingen
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Intranettet: Nyhedscentral og
opslagsværk
Intranettet rykker: Antallet af besøg er fordoblet
på et halvt år. Der er
løbende friske nyheder på
forsiden. Og "værktøjskasserne" vokser støt.
Omkring 1400 af kommunens
medarbejdere har i dag adgang
til vores intranet, og interessen
for at bruge intranettet er øget:
antallet af besøg er fordoblet på
et halvt år. Det viser de målinger,
som løbende fortages af trafikken
på intranettet.
Det daglige besøgstal lå i januar
mellem lå i januar mellem 1500
og godt 2200 på hverdage og 160170 på lørdage og søndage.
Nyhedscentral
En vigtigt opgave for intranettet
er at være nyhedscentral: På forsiden af intranettet er der løbende friske nyheder om stort og
småt, der er en fast meddelelsesboks med beskeder om IT-driften, så man lynhurtigt kan orientere sig, hvis teknikken driller, og
der er fast nyhedsboks med
adgang til dagens nyt fra
www.dknyt.dk, som dækker det
kommunale stof.
Hvis du har en nyhed til forsiden, så kontakt os på lokal 1171,
1175 eller 1307.
Værktøjskasser
En anden vigtig opgave for intranettet er at være opslagsværk værktøjskasse - for allehånde
opgaver og problemer, der skal
løses. Under menupunktet
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Udviklingen i antal daglige besøg på Høje-Taastrup Kommunes
intranet fra juli 2003-januar 2004 (gennemsnit af ugens syv dage):

1.500
1.000
500
0
jul

aug

sep

"Sådan gør du", kan du hurtigt få
hjælp, hvis du har problemer
med din computer, telefon eller
printer. Man kan også få vejledning i forhold til betjening af borgere eller journalister, retningslinjer for indkøb og meget andet.
Organisatorisk bindemiddel
Endelig har intranettet om sin
tredje og vigtige opgave at virke
som et "organisatorisk bindemiddel" ved at give os et bedre overblik over Høje-Taastrup Kommune som vores arbejdsplads og
gøre det lettere at finde frem til
relevante samarbejdspartnere.
Det er måske den sværeste opgave for et intranet?!
Vi søger bl.a. at løse opgaven
ved, at du på intranettet foreløbig
finder oversigt over samtlige centre i kommunen - det vil sige alle
de nyetablerede centre, som er
rådhusets ny organisation, og de
eksterne centre som Driftsby,
Lokalcenter Taastrupgård m.m.

okt

nov

dec

jan

Desuden finder du oversigt over
tværgående temaer og aktiviteter
- for eksempel Omsorgsnetværket, der arbejder med initiativer
til at nedbringe sygefraværet på
kommunens arbejdspladser.
Det hyggelige…
Og endelig er der jo lidt af det
hyggelige på intranettet: For
eksempel hvordan man lejer et af
Feriefondens dejlige sommerhuse
eller muligheden for at se, hvad
kolleger i kommunen for tiden
har til salg - eller selv sætte effekter fra forårsoprydningen til salg
- i skrivende stund byder intranettet f.x. på salg af en brugt tandemcykel. Den slags emner
finder man under menupunktet
"Aktiviteter for ansatte".
Det nemme…
Intranettet er med andre ord i
færd med at vokse sig til en ganske interessant, men også ganske
omfangsrig informationskanal.
Den nemme genvej til at holde

sig orienteret er at tegne abonnement på de emner, man gerne vil
følge med i - så kommer nyhederne automatisk via e-mail.
Udenfor nettet?
Desværre er der jo stadig et flertal af medarbejdere, der ikke har
adgang til intranettet. For jer er
det afgørende, at lederen på den

enkelte arbejdsplads er opmærksom på at videregive information. Det kan ske via møder, via
print på opslagstavler og i mapper o.s.v. Drøft evt. behov og
aftal gode rutiner på personalemøder og lignende. Og husk, at
der findes en funktion, kaldet
"Printvenlig", som kan benyttes,
når vejledninger m.m. skrives ud

fra intranettet og lægges i mapper, eller hvor man ellers har
brug for at finde dem.

Birgitte Skou Andersen,
informationschef
og Morten Linnemann, studentermedhjælp

Statistik over brug af intranettet:

Data
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
Besøg
17.613 21.633 24.986 26.568 24.860 34.739 43.751
Viste sider
83.360 84.558 73.962 98.311 114.283 204.157 148.433
Viste sider pr. besøg
4,7
3,9
3,0
3,7
4,6
5,9
3,4
Besøg pr. dag
568
698
833
857
829
1.121
1.411
Viste sider pr. dag
2.689
2.728
2.465
3.171
3.809
6.586
4.788
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Krøniken

Fru Pedersens første tid
i Teknisk Forvaltning
Nuværende personalechef Grethe Pedersen fortæller om sin tid som nyansat i årene
omkring 1965 - 1967
Teknisk Forvaltning
1. august 1965:
Der var annonceret efter et par
kontorfunktionærer. Jobbene var
ikke nærmere beskrevet, men lønnen var 'rimelig' i forhold til, hvad
det private erhvervsliv betalte på
det tidspunkt.
Vi var to, der var til ansættelsessamtale, og vi blev begge
ansat. Det vil sige, jeg hørte intet,
og da tiden nærmerede sig, hvor
jeg evt. skulle sige op, ringede jeg
til stadsingeniørens sekretær og
spurgte, hvad det blev til. Joh!
Ansættelsen var god nok. Jeg
kunne roligt sige op. Men ansættelsesbrevet kunne altså ikke blive
lavet, før teknisk udvalgs formand kom forbi og kunne skrive
under. (Høje-Taastrup Kommune
havde Magistratsstyre på dette
tidspunkt - en særlig ordning for
sognekommuner med sognefogeder i Københavns amt!!!).
Nå! Men den 1. august var vi så
to håbefulde unge 'damer', der
mødte i forvaltningen, der på
daværende tidspunkt var placeret
i en skolebarak (tidl. Den Private
Realskole) bag ved 'det gamle
rådhus', Køgevej 88 i Taastrup.
Teknisk Forvaltning ansatte denne dag tre personer. Os to kontorfunktionærer og så en teknisk tegner, ham vender jeg tilbage til. Jeg
mener at, vi så var ti eller elleve
ansatte i Teknisk Forvaltning og
ca. halvtreds i alt med 'dem på
rådhuset'!
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Det nye arbejde
Hvad vores opgaver skulle være,
var måske ... og måske ikke helt
klart. Men det korte af de lange
var, at der ikke var et skrivebord
til mig, måske var min nye kollega pænere, eller hvad ved jeg?
Hun fik plads over for stadsingeniørens sekretær, og jeg fik et
bord i et hjørne på hans kontor.
Nå pyt, som man sagde i forvaltningen: Stadsingeniøren kom kl.
8.3o og gik kl. halv ni…. og det
var rigtigt!
Det var min opgave at servere
morgenkaffen, med småkager!!!
og posten fra i går blev så underskrevet, hvorefter han gik. Jeg
siger ikke hvorhen, men omkring
kl. elleve blev der ringet efter en
af ingeniørerne, som så kørte
stadsingeniøren hjem.
Hver morgen blev jeg spurgt:
Hvad hedder De? Bor De her i
byen? Har De børn?
Om det var min skyld, eller der
var andre årsager véd jeg selvfølgelig ikke, men efter en måneds
tid døde han. Den nye stadsingeniør ville, måske forståeligt nok,
ikke så gerne have en dame siddende på sit kontor. Derfor blev
jeg deporteret til Bygningsinspektoratet et par meter ned ad gangen i barakken.
Stillingsbeskrivelsen
Det ord var slet ikke opfundet
dengang. Beskrivelsen af arbejdet

havde jo været meget åben ved
ansættelsen. Mine opgaver
bestod så i at skrive byggetilladelser og i øvrigt betjene ingeniørerne, stoppe strømper og sy
knapper i f.eks. Jeg skulle lægge
matrikelnumre i nummerorden
til byplaner. Jeg anede ikke, hvad
et matrikelnr. var... men det kom!!
Derudover skulle jeg "administrere" antallet af skraldesække,
når nye boliger eller bebyggelser
blev taget i brug, og som de to
sidst ankomne, skulle vi også
hver fredag, iført handsker og
gummiforklæde, rengøre kommunens eneste 'våd-fotokopieringsmaskine'.
Og så skulle jeg forresten lave
noget så inferiørt som løn til
arbejdsmændene ved vejvæsnet,
rengøringsassistenterne på rådhuset og skolerne samt pedellernes akkordløn vedrørende opstilling af stole og deres tilstedeværelse ved aftenskoleundervisning. Pedellernes indtægt var på
årsbasis større end skoleinspektørens. Sladderen dengang var, at
socialdemokraterne fik pedelstillingerne og de konservative skoleinspektørstillingerne!!
Travlt beskæftiget
Det ville altså sige, at der skulle
ske lønudbetaling ugevis til rengøringsassistenterne på rådhuset,
hver fjortende dag til vejmændene og hver måned til pedellerne
og rengøringsassistenterne på
skolerne. Alt var timeløn, og da

Grethe Pedersen ca. anno 1965

.....og 2004

jeg var den eneste, der havde
opgaven, var al ferie, evt. sygdom eller lign. (barns sygdom
var ikke opfundet) planlagt, så
lønnen kunne udbetales til tiden.

var jo nemt med rengøringsassistenterne og pedellerne, men vejmændenes løn skulle udkonteres
der, hvor de havde arbejdet. Og
det kunne godt være mindst sytten steder i løbet af fjorten dage.

Men det var så ikke det store
problem. Vi havde jo kun tre
ugers ferie om året dengang. Fri
om lørdagen var generelt ikke
indført. Men i Teknisk Forvaltning var det dog tilfældet. Ingeniørerne ville ikke arbejde om
lørdagen. Derfor havde vi andre,
'pigerne', også fri. Men på rådhuset arbejdede de om lørdagen i
vinterhalvåret og havde lørdagsfri i sommerhalvåret. Det var en
pudsig situation. Vores arbejdstid
blev det samme i snit. Men i
Teknisk Forvaltning havde vi fyraften kl. 16.00, undtagen torsdag,
hele året og fri om lørdagen,
mens rådhuset havde fri kl. 15.00,
og så arbejdede lørdage om vinteren. Telefonomstillingsbordet
blev jo betjent fra rådhuset. Så
det var lidt sært!
At lære arbejdet
Hende, der havde lavet løn før
mig, var rejst, så ingen kunne fortælle mig, hvad det i grunden gik
ud på, men jeg var velkommen
til at tale med den person i bogholderiet, der bogførte lønnen.
Det handlede alene om udkontering af løndelene. Der var jo ikke
kildeskat, kun ATP-bidrag. Det

Hver anden mandag kom vejformanden med ugesedlerne. Træskoene og kasketten blev lagt
udenfor, inden man gik ind i forvaltningen til de fine ingeniører.
Een af formændene var meget
højtråbende, og jeg blev meget
bange for ham. Jeg havde aldrig
oplevet den form for kommunikation (sådan hed det heller ikke
dengang) før.
Derfor: Efter et halvt års tid, med
meget ondt i maven af skræk
hver anden mandag, besluttede
jeg mig til: 'Enten smutter du nu,
eller også skal du aldrig nogen
sinde mere være bange for nogen
i arbejdsmæssig henseende'. Jeg
besluttede mig for det sidste. Og
har holdt det lige siden.
Den "skrækkelige" vejformand
viste sig at være et rigtigt sødt og
rart menneske. Han er desværre
død for mange år siden. Men han
var årsag til min første "personlige udviklingsaktivitet".
Kontant udbetaling
Nå!!! Men lønnen blev udbetalt
kontant ved kassen på rådhuset.

Bortset fra til vejmændene: Her
blev pengene puttet i små brune
poser, som vejformændene (en i
Taastrup og en i Hedehusene) så
hentede og delte ud på udbetalingstorsdagen. Til jul fik vejmændene, som de eneste mig
bekendt, julegratiale! Jeg mener,
det var på ti eller tyve kr., som
også blev puttet i brune poser og
uddelt af stadsingeniøren, som så
kørte rundt til de to materialgårde og ønskede glædelig jul. (Denne øvelse ophørte dog med kildeskattens ankomst pr. 1.1.1970.)
Tilbage til den tekniske tegner
Hver den første stod vi i kø ved
kassen på rådhuset for at få vores
løn. Det gjorde den tekniske tegner også. Det var så bare lidt
underligt, at han hurtigt havde et
rimeligt stort sygefravær fra
arbejdet i Teknisk Forvaltning,
men at han altid var rask, når der
var lønudbetaling. En af forvaltningens ansatte stødte så på ham
en dag i Roskilde og spurgte venligt til hans helbred. Jeg mener, at
det var efter fire eller fem måneders ansættelse. Det viste sig så,
at han havde to jobs!!!! Det siger
sig selv, at han lige pludselig ikke
mere var ansat i Høje-Taastrup
Kommune. Det gik bare så hurtigt og uden høring eller begrundelse. Forvaltningsloven var jo
(heldigvis???) ikke opfundet endnu!!!!
Grethe Pedersen,
personalechef nu om dage

Generelt
forbehold:
Generelt
forbehold:
Enhver
sammenligning
eller
Enhver sammenligning
eller
genkendelse
genkendelsemed
mednulevende
nulevende
personer
personerererganske
ganskeutilsigtet.
utilsigtet.
Endvidere:
hukommelsen
Endvidere: hukommelsenkan
kan
også
ogsåspille
spillemig
migetetpuds
pudsi fori forhold
til årstal
og og
lignende.
hold
til årstal
lignende.
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Blitz

Informationsafdelingen har i samarbejde med Høje-Taastrup Turistforening og Høje-Taastrup Miljø- og Energicenter sendt en ny cykelfolder på gaden: "På cykel
rundt i Høje-Taastrup Kommune". Seks ruter tager de
flittige cyklister forbi dejlige udflugtsmål som bl.a. Vallensbæk Mose, Sengeløse, Museet på Kroppedal og
naturområdet i Hedeland, men også byture i Hedehusene og Taastrup. Folderen fås på biblioteker og i Borgerservice (Kvikservice).

I marts var der igen introduktionsmøde på rådhuset for
nyansatte i kommunen, som fik en bred introduktion
til Høje-Taastrup Kommunes opgaver og organisering.
Næste introduktionsmøde for nyansatte holdes den 9.
juni. Nyansatte får indbydelse til mødet sammen med
ansættelsesbrevet fra Løn- og Personalecentret.

Høje-Taastrup Turistforening har i samarbejde med
Informnationsafdelingen sendt en ny brochure på gaden,
der skal give kommunens virksomheder inspiration til de
kommende firmaudflugter. Men vi andre kan bestemt
også få glæde af brochurens mange forslag til en herlig
udflugt - hvadenten det skal være i roligt tempo i veterantog eller for fulde omdrejninger på gokartbanen, eller
det skal være en udflugt med kulturelt perspektiv. Fås på
biblioteker og i Borgerservice (Kvikservice).
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Indkøb
Nyt fra Indkøbsafdelingen

Tips til dig, der køber ind
til kommunen
Rottebekæmpelse
Indkøbsafdelingen har efter lovkrav indgået en rammeaftale, som
gælder for hele kommunen og
alle borgerne. Borgerservice sender besked til rottefængeren,
vores leverandør, når borgerne
henvender sig. Rottebekæmpelsen er betalt centralt. Derfor er
det uheldigt, når vi hører, at nogle leverandører af tilsvarende indgår nye aftaler for det samme.
Det er spild af penge. Hvis du er i
tvivl om, hvad kommunens rammeaftale dækker kontra et evt. tilbud, så kontakt os.
Lyskilder
Ligeledes vil vi gerne reklamere
for kommunens aftale med Dansk
Belysning til meget konkurrencedygtige priser. Budgettet ligger
også centralt, så hvorfor bruge tid
til handle i butikker, når du kan
få varen bragt, og hvorfor bruge
penge fra jeres ramme, når der
er budget centralt? Kontakt
Indkøbsafdelingen, såfremt
du vil vide mere, eller bestil
jeres behov hos Dansk Belysning, de sender fakturaen centralt. Husk fordelene ved at
spare på energien, når du
vælger lyskilder!
Hvilke aftaler har
kommunen?
Det er et spørgsmål, vi
ofte stilles. På kommunens intranet findes der i
venstre side en overskrift, der hedder
"Sådan gør du" - klik
på den, så kommer igen i
venstre side overskriften
"Indkøb" - klik på den og

klik igen på "Webindkøb". Du er
velkommen til at kontakte os,
hvis der er problemer.
Nye aftaler, som har bred
interesse
Indkøbsafdelingen indgår jævnligt nye aftale, som har bred intereesse. F.x.:
z Radio, tv, projektor, digitalkamera og reparation hos Lumison.
z Skolemøbler hos Flex Form.
Generelt må I gerne henvende jer
til Indkøbsafdelingen, hvis I får
tilbud på noget, som I mener,

andre kolleger/institutioner også
kan nyde godt af. Måske kan vi
få bedre betingelser, hvis vi puljer vores indkøb. Indkøbsafdelingens opgaver er blandt andet
at indgå aftaler, når der er indkøb
på over 100.000 kr.
E-handel
Har du lyst til at lære dette og
måske spare din arbejdsplads for
at skulle behandle så mange fakturaer? Handler du ofte de samme ting, og kan du se fordelen i
at have en standardordre, så du
ikke skal starte for fra hver gang?
Måske er e-handel noget for dig,
kontakt Indkøbsafdelingen og
hør nærmere.
Bidrag til venskabsby
Vi er utrolig glade for, at
vores leverandør Abena
(også kendt som Sækko) har
bidraget med nogle voksenbleer til vores venskabsby Valmiera i Letland. Ligeledes har vi haft
fornøjelsen af at kunne glæde
venskabsbyen med nogle kasserede kontormøbler, som vi fik til
overs efter omorganisering og
udskiftning.
Har du tips, ris/ros, ønsker til
aftaler eller idéer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Melitta Keldebæk, Lise Lotte
Vestertjele og Jan Hansen

19

Samarbejde og sikkerhed

Kan jeg få betalt mine
skærmbriller?
Ja, du har ret til skærmbriller/kontaktlinser, betalt af arbejdsgiveren, hvis de er nødvendige for
arbejdet ved skærm.

,Gratis

Du har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, inden du
begynder at arbejde ved skærm.
Herefter har du ret til undersøgelse med jævne mellemrum,
hvis du får synsproblemer, der
kan skyldes skærmarbejdet.
Undersøgelsen skal foretages af
en optiker eller en øjenlæge. I
Høje-Taastrup Kommune er
reglen, at man max. kan få lavet
ny undersøgelse og dermed få
nye glas/skærmbriller hvert
andet år.
Hvad er skærmbriller?
Skærmbrille er briller, der i styrke og/eller opbygning i glassene,
tilpasses de eksakte arbejdsafstande, der er nødvendigt for at
se skarpt ved skærmen samt
f.eks. at undgå hovedpine.
Hvis du har briller i forvejen,
skal skærmbrillerne adskille sig
fra dine private briller/kontaktlinser med hensyn til styrke
og/eller opbygning af glassene.
Du kan godt have behov for
skærmbriller, selv om du i øvrigt
ikke bruger briller.
Hvor henvender jeg mig?
Hvis du mener, at du har behov
for skærmbriller/-kontaktlinser
skal du henvende dig til:
z

Administrationen (medarb.
aflønnet på konto 06): Lisbeth
Wolff lokal 1263.
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Driftsbyen: Formand for sikkerhedsudvalget Tom Søderhamn
1101.
z Bibliotek: Formand for sikkerhedsudvalget Leon Rye 2033.
z Skole -og sfo'er: Daglig leder.
z Fritid, kultur & Idræt: Lederne
til Eva Sylvest. Andre til daglig
leder.
z Rengøring: Formand for sikkerhedsudvalget Diana Kristensen
1240.
z Omsorgsafdelingen: Sikkerhedsgruppen.
z Daginstitutioner/dagpleje:
Daglig leder. (Leder + souschefer er omfattet)
z Familie & Sundhed: Jan Skaghauge lokal 1351.
z Ældre -og handicappede: Daglig leder, der kontakter Lone
Andersen.
z

Hvad sker der så?
Høje-Taastrup kommune har en
indkøbsaftale med Synoptik. Det
er derfor en konsulent fra Synoptik, der ud fra en konkret
undersøgelse og måling vurderer,

om du skal have skærmbriller
afpasset efter din arbejdsplads og
hvilken type, der vil være mest
hensigtsmæssigt.
Målingen forgår på din arbejdsplads i arbejdstiden. Undersøgelsen (synsprøven) forgår i en
Synoptik forretning eller hos en
øjenlæge - du har ret til tjenestefrihed med løn efter aftale med
din leder for at få det gjort.
Efter synsprøven henvender du
dig i en Synoptikforretning for at
vælge briller
Hvad koster det mig?
Brilleglas og kontaktlinser koster
dig ikke noget, det betaler kommunen. Hvis du vælger et stel
inden for den serie Høje-Taastrup
Kommune har aftalt med Synoptik, koster stellet dig heller ikke
noget. Vælger du et stel, der er
dyrere, skal du selv betale differencen.
Lisbeth Wolff
Ass. daglig sikkerhedsleder

Samarbejde og sikkerhed

Ny MED-organisation
Samarbejds- og sikkerhedsarbejdet får ny struktur efter organisationsændringerne på rådhuset
Alle medarbejdere i kommunen
har ret til reel medindflydelse og
medbestemmelse. Denne ret
udøves gennem valgte tillidsrepræsentanters arbejde i MEDudvalg på forskellige niveauer i
kommunen.
Indhold i MED-arbejdet
I et MED-udvalg har ledelses- og
medarbejderrepræsentanterne:
z Pligt til at holde hinanden
informeret om alt, hvad der
rører sig på arbejdspladsen.
Denne information skal gives
så tidligt, at det giver mulighed for grundige drøftelser,
således at medarbejdernes
synspunkter kan indgå i ledelsens beslutninger.
z Pligt til at drøfte alle forhold af
betydning og mulighed for at
fastlægge retningslinier for
arbejdsforholdene på arbejdspladsen herunder personaleforhold, samarbejdsforhold og
arbejdsmiljøforhold.
z Mulighed for forhandling og
indgåelse af aftaler, hvis den
forhandlingsberettigede organisation har delegeret sin forhandlings- og aftaleret til tillidsrepræsentanterne.
MED-strukturen
Opbygningen af MED-strukturen skal svare til ledelsesstrukturen. Når byrådet beslutter, at
foretage en ændring af organisationen på rådhuset, får det
konsekvenser for MED-strukturen. Hovedudvalget har
derfor foretaget en

ændring af MED-aftalen, så den
passer til den nye struktur.
Personalemøder
På den enkelte arbejdsplads er
det fortsat således, at hvis der er
mere end 20 ansatte, så bør der
etableres et lokaludvalg. Er der
færre end 20 ansatte kan man
vælge, at alle ansatte deltager i
personalemøder, der behandler
de sager, som et MED-udvalg
normalt har på dagsordnen.
Høje-Taastrup Kommune har
afskaffet forvaltningsniveauet og
i stedet oprettet en række centre.
På kommunens hjemmeside
under "Administration" og
derunder "Organisation" kan man
se hele organisationsplanen.
Sektor-centerudvalg og
Hovedudvalg
De tidligere sektorudvalg er blevet erstattet med sektor-centerud-

valg. Forvaltningsudvalgene er
nedlagt. En sag, der går på tværs
af de nye centre, men før blev
behandlet i et forvaltningsudvalg, vil fremover give anledning
til nedsættelse af en styregruppe
under Hovedudvalget.
Denne styregruppe vil bestå af
repræsentanter fra forskellige
sektor-centerudvalg, således at
de forskellige synspunkter vil blive inddraget i drøftelserne. Der
vil ligeledes være mulighed for
nedsættelse af styregrupper
under sektor centerudvalgene,
hvor man vil kunne inddrage
repræsentanter fra lokaludvalgene i drøftelserne.
Hvem er repræsenteret?
Der er ikke foretaget ændringer i
medarbejderrepræsentationen i
Hovedudvalget. Det består fortsat af 4 fra FTF, 4 fra LO og 1 fra
AC. På ledersiden har der hidtil
været 5 direktører, men fremover
vil der desuden være mulighed
for at vælge 4 centerchefer.
Medarbejdere ansat på rådhuset
vil fremover være repræsenteret i
sektor rådhusudvalg.
Det er nu vigtigt, at man i de forskellige centre får drøftet, hvorledes strukturen skal se ud fremover. Nogle centre kan fortsætte,
som dengang de var områder
under en forvaltning. I stedet for sektor-udvalg
hedder det så bare sektor-centerudvalg. Andre
centre er blevet til ved en
sammenlægning af flere
områder. Det er her nødvendigt
med en nytænkning af strukturen. F.eks er skoleområdet blevet
sammenlagt med daginstitu-
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Samarbejde og sikkerhed
tionsområdet under samme centerchef. Det er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse at
få de nye MED-udvalg til at fungere.
Sikkerhedsorganisationen
Sideordnet MED-systemet har vi
sikkerhedssystemet, der varetager alle spørgsmål omkring det
fysiske arbejdsmiljø. Der er sikkerhedsgrupper på arbejdsplads-

niveau, sikkerhedsudvalg for
hvert center og øverst hovedsikkerhedsudvalget.
Nye tider
Med den nye MED-aftale er der
åbnet mulighed for det, der kaldes et én-strenget system. Det vil
sige at MED-udvalget og sikkerhedsudvalget kan slås sammen,
således at det er de samme
repræsentanter, der varetager

begge funktioner. Der er fortsat
mulighed for at holde de to
områder helt adskilt, og endelig
kan man bevare det to-strengede
system, men afholde møderne
samtidig, således at man er fælles om drøftelserne vedrørende
alle sager fra såvel sikkerhedsområdet som fra MEDudvalgsområdet.
Ulla Mikkelsen
Næstformand i Hovedudvalget

Hvem vil være medlem af
Feriefondens bestyrelse?
Der skal til maj i år foretages ny
udpegning af medlemmer til
Feriefondens bestyrelse, i henhold til gældende vedtægter.
Bestyrelsen består i øjeblikket af
5 medlemmer, heraf en fra ledelsesside.
Feriefonden ejer i øjeblikket 4
sommerhuse, som kan lejes af
medarbejdere i Høje-Taastrup
Kommune.

Feriefonden. Udlejningen og det
løbende bogholderiarbejde foretages i øjeblikket af medarbejdere
i Inkasso- og Kontrolcentret.
Hvervet som bestyrelsesmedlem
er ulønnet, og der kan ikke udbetales diæter. Ved besigtigelsesbesøg af husene gives et måltid
mad undervejs.

Er dette noget der kunne have
din interesse, skal du snarest
henvende dig til din tillidsrepræsentant, der så vil bringe det
videre. Den endelige udpegning
til Feriefonden foretages af
HovedMED i juni.
Niels Peter Riising
Feriefonden

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har den overordnede
ledelse af Feriefonden. Efter
behov besigtiger bestyrelsen fondens feriehuse og tager beslutninger om større reparationer,
nyanskaffelser med mere. Der
afholdes omkring seks bestyrelsesmøder af cirka to timers varighed om året.
Flest mulige reparationsopgaver
og lignende udføres af lokale
håndværkere, ligesom det jævnlige tilsyn med husene foretages af
lokale tilsynspersoner ansat af
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Nyt om navne

Fødselsdage & jubilæer
Lørdag den 1. maj 2004.
Overassistent Hanne Nergaard
Jensen, Bibliotek Service,
40 års jubilæum.

Fredag den 21. maj 2004.
Social- og sundhedshjælper Lilly
Svava Fribjørg Nonfjall, Hjemmeplejen, Distrikt Øst, 50 års fødselsdag.

Fredag den 25. juni 2004.
Sygehjælper Jytte Elin Justesen,
Hjemmeplejen, Distrikt Vest,
50 års fødselsdag.

Lørdag den 1. maj 2004.
Pædagogmedhjælper Lene Lund
Andersen, Daginstitutionen Bogen,
25 års jubilæum.

Fredag den 28. maj 2004.
Social- og sundhedshjælper Lotte
Østergaard Nielsen, Hjemmeplejen,
Distrikt Nord, 50 års fødselsdag.

Tirsdag den 29. juni 2004.
Assistent Jette Svart Christensen,
Børnehaven Flinteby,
50 års fødselsdag.

Lørdag den 1. maj 2004.
Rengøringsassistent Kirsten Vinnie
Hansen, Rengøringsafdelingen,
25 års jubilæum.

Søndag den 30. maj 2004.
Leder Berit Marie Sprange, Daginstitutionen Lunden, 50 års fødselsdag.

Onsdag den 30. juni 2004.
Overlærer Steen Jacob Nordvang,
Fløng Skole, 50 års fødselsdag.

Tirsdag den 1. juni 2004.
Sygehjælper Inger Marie Dahlstrøm,
Hjemmeplejen, Distrikt Nord,
25 års jubilæum.

Onsdag den 30. juni 2004.
Overlærer Anne Marie Hansen, Parkskolen, 50 års fødselsdag.

Lørdag den 1. maj 2004.
Teknisk servicemedarbejder LiseLotte Vesterlyng, Fløng svømmehal,
25 års jubilæum.
Onsdag den 5. maj 2004.
Afdelingschef Kirsten Bjerregaard
Fridal, Hjemmeplejen,
50 års fødselsdag.
Mandag den 10. maj 2004.
Leder Tove Stalk, Daginstitutionen
Taastrupdal, 50 års fødselsdag.
Fredag den 14. maj 2004.
Sygeplejerske Inga Andersen, Hjemmeplejen, Distrikt Nord,
50 års fødselsdag.
Lørdag den 15. maj 2004.
Leder Jan Woergaard Mikkelsen,
Blåkilde Vuggestue, 50 års fødselsdag.
Mandag den 17. maj 2004.
Overlærer Birthe Johanne Bentzon,
Charlotteskolen, 50 års fødselsdag.

Tirsdag den 1. juni 2004.
Økonomikonsulent Eigil Astrup, ØAC,
25 års jubilæum.
Onsdag den 9. juni 2004.
Overlærer Per Agne Rasmusson,
Grønhøjskolen, 50 års fødselsdag.
Fredag den 11. juni 2004.
Leder Inge Weber, Sfo Reerslev
Skole, 50 års fødselsdag.
Lørdag den 12. juni 2004.
Fuldmægtig Anni Birgit Stender,
Inkasso- og Kontrolcenter,
50 års fødselsdag.
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Lørdag den 12. juni 2004.
Kontorchef Bjarne Svaneklink Hansen, Løn- og Personalcenter,
50 års fødselsdag.

Torsdag den 20. maj 2004.
Assistent Claus Bjørn Larsen, Sfo
Rønnevangsskolen, 50 års fødselsdag.

Søndag den 13. juni 2004.
Ledende ergoterapeut Annette Petersen, Hjælpemiddelafsnittet,
50 års fødselsdag.

Fredag den 21. maj 2004.
Rengøringsassistent Gitte Flodgaard
Rasmussen, 50 års fødselsdag.

Mandag den 14. juni 2004.
Musikskoleleder Michael Detrekoy,
Musikskolen, 50 års fødselsdag.
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Adresse - label

Kloakken - også en kommunal arbejdsplads. I 2001 var pressen med, da en
såkaldt samlebrønd skulle renses og kontrolleres. (Foto: HTK).

Vil I have besøg af
pressen?
Måske er det lige netop dit arbejde i Høje-Taastrup Kommune,
der kunne være spændende at
vise frem og fortælle om, når
Informationsafdelingen inviterer
lokalpressen til den årlige presserundtur onsdag den 16. juni?
Presserundturen er en tradition
her i kommunen, hvor borgmester og direktion sammen med
lokalpressen besøger udvalgte
projekter, institutioner m.m. i
kommunen. På tidligere ture har
pressen for eksempel besøgt en
"mandegruppe" for enlige ældre
mænd på aktivitetscentret
Espensvænge, et bofællesskab for
udviklingshæmmede og et motorikpædagogisk værksted, ligesom journalisterne har været
med kloakmedarbejderne i marken og på rundvisning på byggepladser.

24

Formålet er at give journalisterne
et indtryk af bredden i de kommunale opgaver og typisk et indblik i områder, der ellers ikke får
så megen opmærksomhed. Erfaringen viser, at journalisterne får
gode idéer til deres aviser og har
glæde af de kontakter, der etableres denne dag.
Hvis du/I sidder med en god idé
til presserundturen onsdag den
16. juni, så kontakt hurtigst
muligt Informationsafdelingen i
Byrådscentret - tlf. 43 59 18 44.
eller informationsafd@htk.dk
Birgitte Skou Andersen
Informationschef

