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Høje-Taastrup
Kommune
- din arbejdsplads
4000 sundhedsmedarbejdere
- det er os!
Der var stort opbud af interessede medarbejdere
såvel som presse, da kommunens første sundhedsklinik for medarbejderene blev indviet den 1.
marts.

Kommunalreformen:
Seks nye institutioner og ca. 200 nye kolleger
AF og kommunen rykker sammen i pilotjobcenter
Nye Kontrolafdeling
Kommunen og kommunikationen:
Pressen, hjemmesiden og design i fokus
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Kommunaldirektørens hjørne

Spændende udfordring
Høje-Taastrup Kommune bliver større fra 1.
januar 2007! Det er konsekvensen af, at Byrådet i januar besluttede at overtage de sociale institutioner fra amtet. Dermed får vi
over 200 nye kolleger fra både amtet og AFsystemet.
En vidtrækkende beslutning
Byrådet tog på sit allerførste møde i januar stilling til, om
Høje-Taastrup Kommune skal overtage alle de seks sociale
institutioner, som ligger i kommunen, og som hidtil har
været en amtsopgave. I og med at der ikke kun er tale
om ansvaret for selve opgaven og de fysiske bygninger,
men også om en stor personalegruppe, mange brugere og
pårørende, var der tale om en vidtrækkende beslutning.
Byrådet valgte at tage udfordringen op. Borgmester Michael Ziegler uddyber sine og Byrådets politiske overvejelser i en artikel i bladet. Med beslutningen står vi over
for den største udfordring, vi overhovedet kan komme ud
for som singlekommune i Det nye Danmark, nemlig at vi
overtager både de såkaldte SKAL- og KAN-institutioner.
Det betyder, at flere end 200 amtsmedarbejdere fra næs-

Det ligger os meget på sinde, at "de nye" skal føle sig vel-

te år vil få deres lønseddel fra Høje-Taastrup Kommune.

komne. Som det er omtalt andetsteds i bladet, har vi lagt
en slagplan for, hvordan medarbejderne frem mod årsskif-

Hertil kommer, at Byrådet har tilkendegivet, at Høje-Taas-

tet vil få mere og mere konkret viden om deres kommende

trup gerne vil huse et pilot-jobcenter. Vi afventer endnu

arbejdsplads og stifte bekendtskab med deres nye kolleger

regeringens stillingtagen til vores ansøgning, men falder

og chefer. Det involverer alle niveauer i organisationen og

det ud som ønsket, skal vi som kommune varetage såvel

kræver noget af os alle. Jeg vil opfordre til, at "vi gamle"

de kommunale som statslige beskæftigelsesrettede opga-

tager godt imod "de nye".

ver. Vi regner med, at 12 medarbejdere fra AF-systemet
overgår til ansættelse i kommunen.

Med i MED
Vi vil som organisation gerne trække på vores kommende

Forbereder os allerede nu

kolleger og udnytte deres indsigt, når vi i MED-regi drøfter

Selv om der er ni måneder til nytår, har vi allerede været

kommunalreformen. Ingen kender de nye områder bedre

i kontakt med vores nye kolleger fra amtet og inviteret

end dem, så det ligger lige for at tilbyde dem en observa-

dem til et stort velkomstmøde. Det holdes sidst i maj, og

tørplads i HovedMed og andre relevante MED-udvalg. Det

her vil de få en bred introduktion til Høje-Taastrup Kom-

gør vi selvfølgelig, og det forventer vi os meget af.

mune, de vil møde vores borgmester, og de vil også kunne tage på en bustur rundt i kommunen. Vi ser i Direktionen meget frem til dette velkomstmøde.
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Henrik Kolind
kommunaldirektør

Skoler får øget
selvbestemmelse
Det tager tid, når tingene skal gøres ordentligt. Aftalerne om øget selvbestemmelse på
Reerslev Skole og Borgerskolen har været
længe undervejs, men nu er de sidste detaljer faldet på plads, og aftalerne underskrevet.
Skolelederne Karen Margrethe Nerlov fra Reerslev Skole og
Arne Møller Madsen fra Borgerskolen var mødt op på rådhuset, og sammen med konstitueret børne- og kulturdirektør Karsten Holst satte de deres underskrifter på aftalen
om et treårigt pilotprojekt på de to skoler.
Projektet indebærer, at skolebestyrelser og skolernes ledelse får bredere rammer til at bestemme, hvordan skolens
penge skal bruges. Hensigten er at udnytte skolens midler
bedre og opnå højere kvalitet i undervisning og fritid.

Her ses de tre underskrivere af aftalen om øget selvbestemmelse. Fra venstre konstitueret børne- og kulturdirektør Karsten
Holst, skoleleder Karen Margrethe Nerlov fra Reerslev Skole og
skoleleder Arne Møller Madsen fra Borgerskolen

Demokrati og ansvar
Øget selvbestemmelse vil styrke nærdemokratiet og det lokale driftsansvar på skolerne, som vil få mere ud af de

at der også i fremtiden leveres et højt serviceniveau på

samme penge, når beslutningerne tages tæt ved brugerne.

samtlige skoler.

Det giver nemlig bedre mulighed for at tilpasse sig brugernes aktuelle ønsker og behov. Som sidegevinst vil arbejds-

Bred opbakning

glæden og engagementet hos medarbejderne stige.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere på de to skoler, repræsentanter for rengøring,

Én pose penge

udvendig- og indvendig vedligeholdelse samt repræsentan-

Grundideen i projektet er, at skolerne på en lang række

ter for de berørte faggrupper, så der er sikret bred op-

områder får tildelt én pose penge til at dække udgifter til

bakning og støtte til projektet.

løn, vedligeholdelse, rengøring mv. Samtidig er projektet
unikt, fordi det kombinerer øget selvbestemmelse med en

Egil Ussing

sikring af, at antallet af lærere og pædagoger fortsat fast-

kommunikationsrådgiver

lægges af byrådet. På denne måde sikres det blandt andet,

Informationsafdelingen/Byrådscenteret

Hurtige svar om bygnings-vedligeholdelse
Den 1. marts overtog skoler og daginstitutioner ansvaret

vedligeholdelsen af kommunens bygninger, og hvordan den

for at vedligeholde skoler og SFO'er, børnehaver og vugge-

skal foregå.

stuer osv. Ejendomscenteret har derfor skrevet en vejledning til institutionsledere og andre ansatte, der skal står for

Du kan finde vejledningen på intranettet ved at klikke på

at indhente tilbud fra entreprenører og andre.

"Sådan gør du" efterfulgt af "Drift og vedligehold af bygninger" og "Drift og vedligeholdelse af kommunale bygning-

Vejledningen fungerer som en hjælpende hånd i hverda-

er i Høje-Taastrup".

gen. Den forklarer, hvilke principper der ligger til grund for
den decentrale drift og vedligeholdelse af kommunens ej-

Egil Ussing

endomme, og giver et hurtigt svar på de spørgsmål, som

kommunikationsrådgiver

opstår, når man er usikker på, hvem der har ansvaret for

Informationsafdelingen/Byrådscenteret
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Sundhedsordningen for
alle 4000 medarbejdere
skudt i gang
Byrådet har bevilget en stor pose penge til
sundhedsordningen, en ordning der bl.a. omfatter kiropraktik, fysioterapi, kostvejledning,
holdtræning og motionscenter. Ordningen
blev skudt i gang den 1. marts med et brag
af en åbningsreception pakket pænt ind i en
af i alt fire sundhedstjekdag og en række
foredrag om sundhed. Ca. 100 medarbejdere
mødte op til åbningen.
Høje-Taastrup Kommunes ansatte får nu tilbudt en sundhedsordning, som bl.a. rummer fysioterapi, kiropraktik,
kostvejledning, motionscenter, vandgymnastik og holdtræning med fokus på bl.a. nakke/skuldre/rygtræning.
Tjek af blodtryk, fedtprocent og kolesteroltal
Alt dette krydres med fire sundhedstjekdage, som er fordelt i løbet af året. Den første sundhedstjekdag blev afholdt samme dag som åbningsreceptionen. På sundhedstjekdagene tilbydes den enkelte ansatte måling af vægt,
blodtryk, fedtprocent og kolesteroltal samt en konditest.

Borgmester Michael Ziegler klipper den røde snor og åbner dermed sundhedsordningen for samtlige 4000 medarbejdere.

Ved de næste sundhedstjekdage kan man så få holdt sine
tal op imod hinanden, så man kan se, at det nytter noget
at tænke på sundheden.

Mere om sundhedsordningen
Sundhedsordningen er bygget op omkring tre sundhedskli-

Godt 100 medarbejdere mødte op til den første sundhedst-

nikker, som er fordelt rundt om i kommunen, nemlig Hede-

jekdag. Der blev trampet godt i pedalerne på kondicyklerne

husene Skole, Borgerskolen og Erhvervscentret. Klinikkerne

og før vægt og fedtmålinger blev lommerne tømt - man må

vil have åbent alle ugens dage, og vi vælger frit hvilken kli-

jo have et reelt billede! Kolesterol-målingen tog et par mi-

nik, der passer os bedst geografisk eller tidsmæssigt.

nutter og der kunne opstå lidt kø, men så fordrev man
ventetiden med lidt frisk frugt og grønt.

I tilknytning til klinikkerne etableres der holdtræning som
grundtræning og nakke/skuldre/ryg. Der kan vælges

I løbet af dagen blev der holdt to foredrag. Kl. 14.00 fortal-

mellem 10 hold, og der kræves ikke forudgående tilmel-

te kostvejleder og personlig træner Lars Jørgensen om kost

ding. Tanken er, at vi ikke behøver at binde os til en be-

i forhold til livsstilssygdomme. Det var et spændende fore-

stemt træningstime om ugen, men bevarer friheden til selv

drag. Oplægget er lagt på intranettet under Aktiviteter for

at vælge, hvornår træningen passer bedst. Det samme

ansatte/Sundhedsordningen.

gælder for motionscentret i Erhvervscentret. Her er åbent
ca. 20 timer om ugen, hvor alle ansatte kan komme og gå,

Kl. 16.00 holdt læge, videnskabsjournalist og forfatter Jerk

som det passer dem.

W. Langer et indlæg om sundhed på arbejdspladsen. Han
kom med det budskab, at sund livsførelse ikke styres af én

Vandgymnastik er der også blevet plads til i ordningen. Fra

bestemt slags frugt, én bestemt grøntsag eller ét bestemt

et pilotprojekt i 2005 har der vist sig en meget stor interes-

kosttilskud. Sund livsførelse kræver lidt af det hele, her-

se for denne sport. Fløng og Taastrup svømmehaller stiller

under også lidt mørk chokolade og lidt rødvin.

velvilligt op med instruktører.
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Praktiske oplysninger
For at bruge sundhedsordningen skal man oprettes hos
Wellatwork enten via internettet eller pr. telefon. Motionscenter og holdtræning kræver ikke yderligere tilmelding.
Det gør derimod alle andre aktiviteter.
Alle aktiviteterne administreres til daglig af firmaet Wellatwork.
Kontakt Wellatwork, hvis du har sundhedsfaglige spørgsmål, akutte skader eller spørgsmål til sundhedsordningen:
Teamleder Gitte Rasmussen
28 78 48 74
e-mail: gr@wellatwork.dk
Spørgsmål vedrørende bookingssystem eller tidsbestilling:
Drift- og personalekoordinator
Kirsten Mandrup

Mange medarbejdere fik sig en cykeltur på åbningsdagen.

39 66 85 85
e-mail: km@wellatwork.dk

På Wellatworks hjemmeside (www.wellatwork.dk) kan man,
efter at have oprettet sig, logge ind og se mulige ledige ti-

Man skal kun kontakte Anette Zacho fra Byrådscentret på

der i de tre klinikker samt vandgymnastik.

e-mail: anetteza@htk.dk,
hvis man har forslag til nye aktiviteter eller ændringer til

Nye tiltag eller ændringer i eksisterende tider og steder vil

de eksisterende.

blive offentliggjort via intranettet samt på Wellatworks
hjemmeside. Hjemmesiderne vil i sagens natur indeholde

I marts har alle fået Kursuskatalog 2006, der fordeles efter

de mest opdaterede oplysninger.

samme principper som personalebladet. Heri er hele sundhedsordningen beskrevet med tider og steder.

Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent og

På intranettet under Aktiviteter for ansatte/sundhedsordningen kan man også få information om de enkelte aktiviteter i ordningen.

Anette Zacho
sundhedskoordinator
Byrådscentret

Førstehjælp, rygestop, resultatledelse og forflytningsteknik. Det er
nogle af de tilbud, som kommunens medarbejdere kan finde i det uddannelses- og trivselskatalog, der netop er udkommet. Høje-Taastrup Kommunen har nemlig valgt at samle alle sine kursus- og trivselstilbud i et katalog i papirformat for at nå ud til samtlige ansatte.
Kataloget giver et samlet overblik over de mere end 100 kurser og trivselstilbud, som man kan vælge imellem som medarbejder i kommunen.
Her er generelle og specifikke kurser. Her er kurser for sagsbehandlere og
administrative medarbejdere, for lærere og pædagoger og for ansatte
inden for ældre- og handicapområdet. Ledere og konsulenter er heller ikke
glemt. Så det er bare at slå op i kataloget - der er et målrettet tilbud til
enhver faggruppe.
Blandt de mange tilbud vil man også finde trivsels- og sundhedsfremmende tiltag, som skal øge arbejdsglæden og sundheden blandt kommunens
ansatte. Byrådet har nemlig øremærket mere end 1 million kr. til dette
formål.

5

- Der er blevet sagt og skrevet meget om Taastrupgård, og derfor er det nemt at have en mening om stedet,
selvom man aldrig har været der. Jeg har besluttet mig for
at finde ud af, hvordan livet egentlig er i Taastrupgård. Det
er det, der er formålet med mit besøg, fortæller borgmester
Michael Ziegler.
I samarbejde med AKB er det lykkedes at finde en lejlighed, som borgmesteren kan leje i Taastrupgård i marts måned. På billedet ses borgmesteren under sin indflytning den
1. marts.

Kommuneplan 2006: En ny bydel i
Hedehusene, boliger i Sengeløse, Reerslev og Kallerup og andre rammer for
detailhandlens udvikling er nogle af
elementerne i Byrådets forslag til en ny
kommuneplan. Byrådet vil meget gerne
have, at borgerne deltager i debatten
om planen, og derfor at det blandt andet muligt give sin mening til kende på
kommunens hjemmeside. Borgerne har
også haft mulig for at ytre sig på et
borgermøde i Hedehuset den 1. marts.
Det er fortsat muligt at komme med
høringssvar. Fristen udløber den 5.
april.
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Uddannelsesmessen blev i år afholdt på Linie
10 på Erik Husfeldts Vej. Samtlige skoleelever i
9. og 10. klasse og deres forældre var indbudt til
at mødes med vejledere fra 19 forskellige uddannelsessteder. Det var blandt andet muligt at møde elever og undervisere fra Linie 10, SOSU-uddannelsen, forskellige produktionsskoler, tekniske
skoler, handelsskole, Gymnasium og HF samt repræsentanter fra både Politi og Forsvar. Uddannelsesmessen fandt sted den 2. februar og blev
arrangeret i samarbejde med de deltagende ungdomsuddannelser, Erhvervscentret i Taastrup
samt UU-Vestegnen.

Revy 2006
- nu med special guest star
Kære alle. Så er startskuddet gået til forberedelsen af årets

klippe og styrer vores økonomi med nænsom hånd, og

revy. Det bedste i år er, at Kasper fra Støttekorpset (Brændt

husker alt det, vi andre glemmer i farten.

Gummi) har sagt ja til at "lege med os". Vi glæder os meget
til samarbejdet med Kasper. Velkommen siger vi. Ellers er

En spændende ting i år er, at vi har tænkt os at præsente-

holdet det samme som sidste år: nemlig Ea Molzen, Susan-

re en Special Guest Star. Hvem det er, vil forblive en hem-

ne Messell, Michael Nørhave, Merethe Jacobsen og Lissy

melighed indtil d. 2/11 - men det er en kendt person i

Henriksen - alle fra centerchef Lisbeth Jeritslevs kompagni.

Høje-Taastrup Kommune. Vedkommende vil kun deltage
sporadisk i planlægningen frem til november, men vil være

Det første møde er afholdt, og der er gode energier til ste-

hos os de to aftener, forestillingen er på.

de. Som sidste år står emner i kø for at blive taget op og
vendt en halv omgang, så de kan betragtes fra en anden

Som I kan se, er der lagt op til to festlige dage på Taastrup

vinkel. Kommunaldirektøren har givet grønt lys for, at vi

Teater, så I kan allerede nu booke jeres kalender med den

bruger den fornødne tid på opgaven - og det er jo en vigtig

dag, der nu passer bedst: Torsdag d. 2/11 eller fredag d.

ting. Ligeledes er Torben Puggaard klar som uundværlig

3/11.

medspiller på klaveret og er parat med kærlig og konstruk-

Revyholdet 2006

tiv kritik. Backstage står Liselotte Andresen fast som en
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Kommunalreformen:

Seks nye institutioner og
ca. 200 nye kolleger
Høje-Taastrup Kommune overtager fra nytår
fire sociale amtsinstitutioner og to institutioner, som amtet har haft driftsoverenskomst
med.

Om de kritiske røster fra blandt andet Amtsrådsforeningen

Regeringens formål med at lade kommunerne overtage de

ikke andet end at fortsætte i det toneleje".

og nogle handicaporganisationer siger Michael Ziegler: "Det
er vel ikke så mærkeligt. Nu har Amtsrådsforeningen gennem flere år tordnet løs om alle de ulyksageligheder, som
vil opstå, hvis kommunerne overtager området. De kan jo

amtslige institutioner er at sætte borgeren i centrum, at få
en klar og entydig ansvarsfordeling og at sikre, at de socia-

"Det er lykkedes for dem at oppiske en stemning, men

le opgaver i højere grad løses i nærmiljøet og i et tæt sam-

hvorfor tror de egentlig, at de faglige miljøer og kvaliteten i

arbejde med de almindelige tilbud.

tilbudene vil lide under, at kommunen overtager tilbudene?
Jeg forstår det ikke. Vi har da i kommunerne lige netop den

Partierne i Høje-Taastrup Byråd var klart positivt indstillet

modsatte interesse. Vi kan hos os se, at personalet på de

over for at overtage institutionerne, og det betød, at Byrå-

nye institutioner besidder mange af de samme kompeten-

dets svar til Københavns Amt et par dage efter også var

cer, som vores personale allerede har i dag. Med flere fag-

entydigt: Ja, vi overtager alle de sociale amtsinstitutioner,

folk inden for samme felt får vi mulighed for at udbyde fle-

de tilknyttede medarbejdere og den aftale, som amtet i

re og bedre kurser til alle, og det bliver det faglige miljø

dag har med Blå Kors om driften. Personalebladet har

bestemt da hverken mindre eller ringere af".

spurgt borgmester Michael Ziegler om de politiske overvejelser bag overtagelsen:

Stærkt fagligt netværk
Michael Ziegler fortsætter: "Faktisk er det jo sådan, at By-

Bedre tilbud til brugerne

rådet valgte at tilslutte sig den hensigtserklæring, som

"Vi ser en stor udfordring i at kunne overtage institutioner-

kommunerne i amtet har indgået. På den måde forpligter vi

ne. Der er tale om en udvidelse af de tilbud, som vi har i

os til at indgå et stærkt samarbejde om de sociale opgaver,

dag, men vi ønsker en større sammenhæng til vores egne

de sociale institutioner og den vidtgående specialundervis-

tilbud. Med Frøgård Allé 6 får vi mulighed for at tilbyde ud-

ning. Vi ser også hensigtserklæringen som en målsætning

viklingshæmmede borgere mere sammenhængende forløb i

om at skabe et stærkt fagligt netværk. Jeg er sikker på, at

overgangen fra barn til voksen og senere i livet fra voksen

personalet, brugerne og de pårørende alt i alt kun vil ople-

til ældre".

ve kommunens overtagelse som en klar forbedring i forhold
til nu".

"Det samme gælder de sindslidende, som Vestervænget tager sig af. Vi vil stå stærkere og kunne tilbyde en bro
mellem den behandlende og den socialpsykiatriske indsats."

KAN-institutioner
Følgende er de institutioner, som Byrådet har besluttet at overtage pr. 1. januar 2006.
Vestervænget
Vestervænget er hjem for 41 psykisk syge beboere. Disse har det meste af deres
ungdoms- og voksenliv været psykisk syge og under behandling herfor. De har typisk
været indlagt mange år på psykiatrisk hospital og er invaliderede i en sådan grad, at
de har særlige behov for behandling og personalestøtte hele døgnet.
Vestervænget er arbejdsplads for cirka 60 medarbejdere.
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Thomas Vaaben Søgaard
Byrådscentret

Kommunalreformen:
Frøgård Allé 6
Frøgård Allé er et bosted for 24 voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange har en psykiatrisk overbygning på deres primære handicap,
f.eks. autisme og epilepsi. Beboerne har alle behov for omfattende hjælp til de almindelige daglige funktioner.
Frøgård Allé består af fire huse, som er bygget sammen. Det ene hus er indrettet som
fælleshus, mens de tre øvrige huse er indrettet til beboelse. Institutionen er fra 1999.
Der arbejder ca. 35 medarbejdere i Frøgård Allé 6.
Taxhuset
I Taxhuset bor 40 yngre voksne mennesker med vidtgående fysiske handicap. Det kan
være senhjerneskade, sclerose eller andre livslange sygdomme, der giver store problemer for den enkelte. Mange har fået deres handicap midt i livet, adskillige beboere bruger kørestol og andre hjælpemidler.
Taxhusets 40 boliger er placeret i fire selvstændige enheder med 10 boliger uden om
en centerbygning. Institutionen blev taget i brug i januar 2006 og ligger i Kraghave ud
til Roskildevej. Der arbejder ca. 70 medarbejdere i Taxhuset.
Blå Kors Pensionat (driftsoverenskomst)
Blå Kors Pensionat er et midlertidigt botilbud for voksne, der er hjemløse, eller som i
en periode ikke kan opholde sig i eget hjem, og som i en overgang har behov for støtte
for at kunne fungere socialt. Der er 17 døgnpladser.
Pensionatet er et selvejende botilbud med egen bestyrelse. Bestyrelsen har indgået
driftsoverenskomst med amtet, og denne har Høje-Taastrup Byråd valgt at overtage fra
nytår 2006-07. Der er ca. 11 medarbejdere på Blå Kors Pensionat.

SKAL-tilbud
Følgende tilbud er såkaldte SKAL-tilbud, som kommunerne skal overtage fra amterne.
Blå Kors Behandlingshjem og ambulatorium (driftsoverenskomst)
Blå Kors Behandlingshjem har 18 døgnpladser og 7 dagpladser samt et ambulatorium
med forskellige ambulante behandlingsmuligheder. Målgruppen er voksne borgere med
et alkoholmisbrugsproblem og deres pårørende. Behandlingsforløbene varer fra fem
uger til seks måneder med mulighed for yderligere et efterbehandlingstilbud.
Høje-Taastrup Kommune overtager fra nytår den driftsoverenskomst, som Blå Kors har
med Københavns Amt. Ud over de ansatte ca. 20 medarbejdere er der tilknyttet et tilsvarende antal frivillige medarbejdere.
Sleipner
Amtslige tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer overgår
også til kommunerne. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal overtage Sleipner,
der er en afdeling af amtets ungecenter Aurora. Ungecentret Aurora tager sig af unge
med psykosociale problemer i alderen 14-18 år.
Sleipner er placeret i et ældre hus i Vadsby og er en behandlingsafdeling for belastede
unge med udadreagerende adfærd samt unge, der har begået kriminalitet og er sanktionsdømt. På Sleipner arbejder personalet med motivationsarbejde og længerevarende
behandlingsforløb opbygget i faser og med daglige programmer og fast struktur.
Der er plads til syv unge, herunder unge idømt ungdomssanktion. De unge bor på stedet. Der er ca. 10 ansatte på Sleipner.
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AF og kommunen rykker
sammen i pilotjobcenter
Høje-Taastrup blev udpeget som et af de 14
pilotjobcentre

Med samlingen af de kommunale og statslige opgaver får
kommunen i højere grad mulighed for selv at tilrettelægge
arbejdet med at få de ledige i job. Centrets medarbejdere

Høje-Taastrup Kommune blev en af de 14 kommuner, som

skal desuden stå for kontakten til offentlige og private virk-

beskæftigelsesministeren for nylig udpegede til at huse et

somheder samt sygedagpengemodtagere.

af landets kommende pilotjobcentre. Med det nye center
får borgere og virksomheder én indgang til kommunen,

Kommunen er allerede gået i gang med at forberede det

som nu har det fulde ansvar for at hjælpe både kontant-

kommende pilotjobcenter, der skal placeres i det nuværende

hjælpsmodtagere og forsikrede ledige i arbejde. De forsik-

Erhvervscenter på Erik Husfeldts Vej. Centret etableres som

rede ledige har hidtil været i Arbejdsformidlingens (AF) re-

et led i strukturreformen og skal være parat til at modtage

gi, og medarbejdere fra AF rykker med i det kommende

borgerne den 1. januar 2007.
Egil Ussing

jobcenter..

kommunikationsrådgiver
Informationsafdelingen/Byrådscenteret

De nye kollegaer skal modtages godt
Høje-Taastrup Kommune vil gerne give de
medarbejdere fra amtet, der får kommunen
som arbejdsgiver fra 1. januar 2007, en rigtig god modtagelse. Allerede nu skal der gøres et grundigt arbejde med at informere og
skabe kontakt til de kommende medarbejdere. Der er derfor lagt en plan.

information allerede er stort, et behov man må forvente
øges, jo tættere vi kommer på den 1. januar 2007.
Generel information
Allerede nu har kommunaldirektør Henrik Kolind sendt et
brev til alle berørte amtsmedarbejdere, og de har også fået
en lille informationspakke med diverse publikationer om
kommunen. Den 22. maj inviteres til et velkomstarrangement i byrådssalen samt busrundtur i kommunen.

Hvordan ville jeg selv gerne modtages, hvis jeg skulle have ny arbejdsgiver, og hvilke informationer ville jeg have

Modtagelse på selve arbejdspladsen

brug for i den forbindelse? Det spørgsmål har været ud-

Udover information og modtagelse på det mere generelle

gangspunktet for en HR- og informationsplan, som Høje-

plan er der lavet et katalog med forslag til, hvordan den en-

Taastrup Kommune har udarbejdet, og som nu ligger klar

kelte arbejdsplads/chef i løbet af 2006 kan bidrage til en

for de mange amtsmedarbejdere, der pga. kommunalre-

god modtagelse af de nye kollegaer. Forslagene spænder

formen skal have kommunen som arbejdsgiver om et lille

vidt fra sociale arrangementer og deltagelse i afdelingsmø-

årstid - helt præcist den 1. januar 2007.

der til samtaler om jobindhold.

Kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne har nem-

Specielt for ledere

lig den konsekvens, at Høje-Taastrup Kommune skal over-

Der er også ledere blandt vores nye kollegaer, og da de har

tage en lang række af de opgaver, som amtet løser. Sam-

et specielt behov i kraft af deres lederskab, vil de blive til-

men med opgaverne overføres der medarbejdere til vores

knyttet lederforum, hvor lederne mødes nogle gange om

kommune. Derfor skal vi modtage:

året om lederspecifikke emner.

z

25 medarbejdere på rådhuset

I løbet af 2006 vil alle, der allerede er ansat i kommunen,

z

12 AF-medarbejdere til det kommende jobcenter

blive løbende informeret om processen med at modtage

z

Personalet fra en række sociale institutioner. Det vil sige

medarbejdere i personalebladet, via intranettet, på persona-

mellem 200 og 300 medarbejdere.

lemøder og for ledernes vedkommende også via kommunaldirektørens nyhedsbrev og lederforum.

Og vi skal ikke bare modtage - nej vi skal modtage godt.
Derfor er der nu lagt en plan for 2006, fordi behovet for

Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret
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Inddragelse og involvering
er vigtig i omstillingen
Åbenhed og synlig ledelse er afgørende - det
er noget af læren fra Inkasso- og Kontrolområdet, som for snart et halvt år siden blev
overflyttet til staten som led i kommunalreformen. Personalebladet har haft en snak om
erfaringerne med Leif Thomsen, der som
chef for området måtte vinke farvel til halvdelen af sine medarbejdere.

Leif Thomsen
det påvirker folk at være en del af en flytteproces. Det skal
man tænke over, også selv om flytninger kun sker internt.

Det er efterhånden et halvt år siden, at du som chef for
Inkasso- og Kontrolcentret må tage afsked med seks af di-

Dit personale skulle deles. Hvordan tacklede I det?

ne pantefogeder. Hvordan var det i starten, da I fik at vi-

- Vi vidste som sagt, at vi skulle "aflevere" nogle medarbej-

de, at I skulle statsliggøres?

dere til staten. Samtidig var der et par ledige normeringer i

- Det var bestemt ikke en spændende tid. Da Struktur-

Task Force. Det åbnede mulighed for, at nogle kunne blive i

kommissionen for to år siden afgav sin betænkning, var vi

kommunen. Det betød, at to af medarbejderne søgte og og-

faktisk ikke nævnt med ét ord. Det skabte en usikker

så fik en plads i Task Force.

stemning hos os alle. Skulle vi blive i kommunen? Skulle vi
alle sammen over? Eller?... Vi blev først klogere et halvt

- Mine pantefogeder var på den ene side fagligt interessere-

års tid senere, hvor forligspartierne aftalte, at inddrivelsen

de i at følge med inddrivelsesopgaven til staten, men de var

skulle overgå til staten, medens opkrævningen kunne blive

på den anden side heller ikke imponeret over niveauet i den

i kommunen eller gå til staten.

statslige pantefogeduddannelse, så de havde en bekymring
dér. Den kommunale uddannelse er langt bredere end den

Hvordan greb I processen an i Inkasso- og Kontrolcentret?

statslige, så jeg er sikker på, at "vores folk" står sig godt i

- Vi valgte at være meget åbne fra starten. Vi droppede

den nye verden.

hurtigt de formelle MED-møder og mødtes ofte alle sammen Opstod der noget faktuelt eller rygter, kunne vi hur-

Tårerne trillede

tigt samles og få drøftet tingene. Vores direktør (Ole Kris-

- Inden de flyttede til staten, var der et par gange, hvor kri-

tensen) deltog flere gange og orienterede os om, hvad der

sen kom op til overfladen, ja hvor alt kom op at vende, og

foregik i direktionen og det politiske forum. Det var godt.

hvor tårerne trillede. Det betød blandt andet, at vores årlige

Processen fra statens side var lang, alt for lang, synes vi.

sommersammenkomst ikke fik den tilslutning, som vi pleje-

Det blev heller ikke bedre af, at overflytningen blev ud-

de at have. Det hele var bare for meget, så folk meldte fra.

skudt flere gange, fra juli til oktober og siden til november
2005.

Vil du beskrive kommunens håndtering af sagen?
- Det er min oplevelse, at Byrådet og Direktionen gjorde alt,

Kammede over

hvad der var muligt for at sikre, at inkassoopgaven forblev i

- Som tiden gik, kunne jeg se, at personalet følte sig pres-

kommunen. Byrådet gik - med borgmesteren i spidsen - ind

set og var fyldt op. Der skulle ikke så meget til, før det

for at bevare det som en del af den kommunale strategi.

kammede over for nogle. Så snakkede vi om det. Jeg til-

Pantefogedernes lokalkendskab er en afgørende brik i vores

bød også professionel bistand til en enkelt medarbejder,

arbejde, og det var Byrådet meget bevidst om.

fordi situationen gik vedkommende meget på. Den pågældende tog dog ikke imod tilbudet, og i dag går det heldig-

Byrådets opbakning

vis godt.

- Byrådet kunne lige som andre kommuner have valgt at
nedtone opkrævningsopgaven og ikke bruge ressourcer på

- Et par voldsepisoder på gangen, hvor en borger reagere-

den. Sådan er det ikke her i Høje-Taastrup, hvorfor vi fortsat

de over for de fremmødte politifolk, og en anden satte ild

har en høj service på området. Opkrævningsfolkene ligger

til papirkurven i arkivrummet med brandskader til følge,

inde med en stor viden om debitorsystemet, så det var fak-

satte gang i følelserne hos mine folk, og et par af dem

tisk afgørende for hele regnskabsopgaven, at de blev i Taas-

måtte jeg tage mig særligt af. Det viser mig, hvor meget

trup.
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- Jeg er sikker på, at medarbejderne føler, at Byrådet og

der noget. Ja, det er helt ned til, hvor folk skal sidde og

Direktionen gav dem den opbakning, som de overhovedet

sammen med hvem. Det er i krisesituationer som vores, at

kunne i situationen. Da vi sidst i oktober sagde farvel til

sympati og antipati viser sig. Medarbejderne skal vide,

dem, der skulle til staten, holdt kommunen en god middag

hvad der foregår. Information, information og information!

for os alle sammen. Det var en god afslutning. Jeg vil me-

Vi kan ikke få nok. Åbenhed er et nøgleord. Det er også

ne, at vi har fået det bedste ud af situationen, selv om jeg

vigtigt, at ledelsen er synlig, som ledelsen her i kommunen

fortsat mener, at den bedste løsning er, at hele inkassoop-

også var det, slutter Leif Thomsen.

gaven ligger i kommunen.
Information, information og information

Thomas Vaaben Søgaard

Hvad kan vi andre lære af jeres proces?

Byrådscentret

- Først og fremmest, at det er vigtigt at inddrage og involvere personalet hele tiden. Det er de små ting, som bety-

Den nye Kontrolafdeling
Den 1. november 2005 overtog staten opgaverne med skat

Du vil have mulighed for at få opgraderet din viden (og

og inddrivelse. Det daværende Inkasso- og Kontrolcenter

kunne hjælpe os med at få udvidet vores) ved at deltage

afgav et antal medarbejdere til staten, og de resterende

aktivt i problemløsningen. Det har du mulighed for at aftale

medarbejdere blev herefter organiseret under henholdsvis

med Kontrolafdelingens sagsbehandler fra sag til sag.

Borgerservice og en ny Kontrolafdeling, som er placeret i
økonomidirektørens område.

Det er derfor vigtigt, at du betragter os som en ressource,
der kan understøtte din opgaveløsning i hverdagen og der-

Hvad kan du bruge os til?

ved være medvirkende til at udvikle dine (og vores) faglige

Du skal betragte os som en ressource, du kan trække på i

kompetencer.

situationer, hvor du står over for faglige problemer, som du
ikke ved, hvorledes du skal tackle. Det vil i denne

Tilbud om møder

sammenhæng typisk være problemer med:

For at sikre høj grad af synlighed og mulighed for inddragelse i den dagligdags opgaveløsning, er der udarbejdet

z

Regnskabsvurdering.

samarbejdsaftaler mellem Kontrolafdelingen og diverse re-

z

Vurdering af lønsedler og indkomstgrundlag (forskuds-

levante centre. Formålet med aftalerne er at få gjort mål-

skatteansættelser) i øvrigt, hvis der er tvivl om, hvorvidt

sætningen om heldhedsorienteret sagsbehandling (HOS)

de giver et retvisende billede af de aktuelle indkomst- og

operationel i forhold til centrenes specifikke behov. I den

formueforhold

forbindelse skal der gøres opmærksom på, at vi meget ger-

z

Værdiansættelse af diverse aktiver.

ne kommer til møde med medarbejderne i centrene, så-

z

Behandling af sager med mistanke om proforma-ægte-

fremt der er behov for en uddybende dialog.

skaber, -skilsmisser og -adresser - indenlandske såvel
som udenlandske.
z

Tilbagebetalingskrav.

z

Politianmeldelser.

z

Mistanke om, at ydelsesmodtagere laver sort arbejde.

z

Osv.

Med venligste kollegiale hilsner
Kontrolafdelingen
Ole Seidling
Svend Mathiasen
Lone Petersen

Snyd og sort arbejde

Vivi Jakobsen

Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du mener du har et pro-

Gitte Houborg

blem, vi kan hjælpe dig med, eller du har mistanke om
snyd eller sort arbejde. Det kan også være, at du modtager

Käthe Kristensen
Leif Thomsen.

en anmeldelse fra en borger, som du kan videregive til os
til videre foranstaltning. Dette gælder uanset, hvor i den
kommunale organisation du arbejder, det være sig i administrationen, skoler, institutioner eller?
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Fysisk er vi placeret på Rådhuset i Blok D, lokalenr. D202,
D 209 og D 217. Nærmere præsentation med billede findes
på hjemmesiden www.htk.dk.

Forskningens Døgn i
Høje-Taastrup
Høje-Taastrup Kommune har sagt ja til at være vært ved
Forskningens Døgn den 5.-6. maj i år. Forskere, institutioner og virksomheder har reserveret 24 timer til at fortælle
almindelige borgere om de nyeste opdagelser og
forskningsresultater ved en række folkelige arrangementer
over hele landet.
Rektor på besøg
I forbindelse med Forskningens Døgn samarbejder kommunen med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), som
har lovet, at rektor Lars-Henrik Schmidt vil komme forbi
Taastrup Bibliotek fredag den 5. maj kl. 16.00 for at fortælle om sin kommende bog med titlen "Om vreden".
DPU har også udvist interesse for at præsentere den seneste forskning inden for skole-hjem samarbejde, modersmålsundervisning og læreplaner, så mon ikke der er endnu
et par arrangementer undervejs?
Hverdagens opfindelser

Rektor Lars-Henrik Smidt holder foredrag om vrede på
Taastrup Bibliotek fredag den 5. maj.

Sammen med Center for Opfindelser & Kreativitet på
Teknologisk Institut planlægger Taastrup Bibliotek desuden

Museet håber blandt andet på at kunne præsentere et fore-

at afholde en udstilling om opfindelser til hverdagsbrug.

drag med forskeren Per Friedrichsen om Ole Rømer og hans

Udstillingen viser en række produkter, som anvendes i

tid ved Ludvig den 14.s hof i Versailles. I den forbindelse er

mange hjem hver eneste dag året rundt.

det også meningen at afholde en koncert med FrederiksStadens BarokEnsemble og Clarino Brillante, som har rekon-

- Det er nok de færreste af os, som tænker på, at husholdningsprodukter, værktøj, rengøringsmidler og hygiejne-

strueret en række musikstykker fra Rømers tid ved Solkongens hof.

artikler er opfindelser, der har gennemlevet en lang proces
fra idé til færdigt produkt. At der undervejs er lavet detal-

På sporet af Jupiters måner

jerede beskrivelser til brug for patentansøgning. Og at der

Tanken med foredragsrækken er ikke blot at kaste lys over

er foregået lange forhandlinger, inden licensaftalen mellem

oplysningstidens verdensbillede, men også at komme med

opfinder og fremstillingsvirksomhed er underskrevet, for-

et bud på, hvad vi kan bruge Rømer til i dag og i fremtiden

tæller bibliotekar Anne Birgitte Gill, der står for at arrange-

- hvilket er temaet for et planlagt foredrag af professor i vi-

re udstillingen.

denskabshistorie Helge Kragh.

- Opfindernes idérigdom er med til at skabe nye virksom-

Astrofysikeren Michael Linden-Vørnle er indbudt til at for-

heder, arbejdspladser og øget eksport til gavn for hele det

tælle om "Jupiter - Rømers Planet" - og endelig er det me-

danske samfund, og med udstillingen vil vi også sætte fo-

ningen at afslutte dagen med en stjernekiggeraften, hvor

kus på, at den danske opfinder lever og leverer de gode,

besøgende får chancen for at se planeten Jupiters måner,

originale ideer, der i nogle tilfælde bliver til gedigne kasse-

som oprindelig satte Ole Rømer på sporet af lysets hastig-

succeser, siger Anne Birgitte Gill.

hed.

Barokmusik fra Solkongens hof

En foreløbig oversigt over de mange arrangementer vil blive

Museet på Kroppedal er også med og planlægger at præ-

vist på www.forskningensdoegn.dk.

sentere de sidste nye forskningsresultater om den danske
astronom Ole Rømer med en foredragsrække, som tager
udgangspunkt i hans epokegørende opdagelse af lysets
hastighed.

Egil Ussing
kommunikationsrådgiver
Informationsafdelingen/Byrådscenteret
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Kommunen og kommunikationen

Klar kommunikation
igennem alle kanaler
Pressen, hjemmesiden og vores grafiske design vil være nogle af indsatsområderne i
den kommende tid

Derfor ligger der "bagved" den ny hjemmeside et teknisk
skift, som også betyder, at det bliver et mere begrænset antal webredaktører, der fremover lægger informationer på
hjemmesiden - det skal også medvirke til at skabe en større

Der er mange gode grunde til, at en kommune - ligesom

grad af ensartethed i måden, hjemmesidens information

enhver anden virksomhed - bør interessere sig for sit om-

præsenterer sig på.

dømme og sin "kendthed". Det er for eksempel vigtigt, når
man snakker markedsføring over for tilflyttere og virksom-

Den ny hjemmeside vil også styrke det, der kaldes sammen-

heder, som kan sikre fortsat udvikling i kommunen. Men

lignelig brugerinformation - altså at det er let fx som foræl-

det er også vigtigt i forhold til borgerne og virksomheder-

dre at sammenligne institutioner eller skoler. Og så vil den

nes tillid til vores rolle som myndighed og leverandør af

ny hjemmeside i endnu højere grad være forberedt på at ta-

service, at vi har et image som troværdige.

ge alle moderne kommunikationskanaler i brug - fx chat og
transmissioner fra byrådsmøderne (ting, der dog ikke er ta-

Det indtryk skabes via mange, mange forskellige kanaler -

get skridt til endnu!).

fra din samtale med forældrene i dagsinstitutionen eller på
skolen til en anden kollegas brev til borgeren eller virk-

Åbne postlister

somheden, der har henvendt sig til administrationen. Eller

Den nye hjemmeside vil med andre ord bygge videre på det

fra andre breve og pjecer, vi udsender, og møder og arran-

nye byråds visioner om styrket åbenhed og tilgængelighed.

gementer vi holder.

Allerede inden lanceringen af den ny hjemmeside har vi her i
marts premiere på åbne postlister på hjemmesiden - en

Og så har mediernes omtale af Høje-Taastrup Kommune

ugentlig oversigt over post, der er modtaget i kommunen.

selvfølgelig en meget stor betydning for det billede, vores
borgere og virksomheder og den øvrige omverden har af

Fælles design

os.

Et nyt design vil markere den ny hjemmeside ved åbningen i
maj. Samtidig er der taget skridt til, at Høje-Taastrup Kom-

Følg medierne på intranettet

mune får udarbejdet et tiltrængt fælles design for alle kom-

At medierne interesserer sig for kommunen - det kan man

munikationskanaler - fra breve over brochurer til biler.

forvisse sig om ved at følge med i den dagligt opdaterede
oversigt fra Infomedia, som ligger på Intranettet. Og vi

Et fælles design skal gøre det tydeligere for brugere, borgere

sørger også gennem vores pressearbejde for, at medierne

og virksomheder, at Høje-Taastrup Kommune er leverandør

bliver opmærksomme på historierne fra Høje-Taastrup

af en service eller afsender af en information. Et fælles de-

Kommune. Pressearbejdet var i særligt fokus i 2005, og

sign vil samtidig bidrage til at styrke kommunens markeds-

indsatsen i 2. halvår vurderes i en særskilt artikel.

føring.

Det gode pressearbejde - og ikke mindst det øvrige god

Indførelsen af nyt design vil ske i en trinvis proces, nærmere

interne og eksterne kommunikationsarbejde - skal selvføl-

oplysninger vil følge undervejs.

gelig videreføres i 2006. Men derudover kommer der to
væsentlige initiativer, som alle medarbejdere og ledere i
kommunen bør interessere sig for: En ny hjemmeside og
en fælles designstrategi for hele kommunen.
Ny hjemmeside
Hjemmesiden vil bygge på det bedste af det, vi kender i
dag, forbedret med de input vi har fået fra diverse målinger og bruger-kommentarer. Det skal gøre det nemmere at
finde rundt i og søge på hjemmesidens indhold. Og så skal
hjemmesiden rent teknisk opfylde flere krav til tilgængelighed for blandt andre handicappede brugere.
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Birgitte Skou Andersen
informationschef
Byrådscentret/Informationsafdelingen

På intranettet kan du dagligt følge med i, hvordan
Høje-Taastrup Kommune
omtales i medierne.

Positiv udvikling i pressearbejdet
Antallet af pressemeddelelser, der sendes ud
via Informationsafdelingen i Byrådscentret, er
steget igen. Det fremgår af en intern opgørelse.

gælder oplæg til pressemeddelelser og har løbende brug
for, at Informationsafdelingen minder dem om de gode historier, som deres arbejde rummer.
For borgernes skyld
Borgerne har selvfølgelig bedre mulighed for at følge med i,

En stigning på 32 % i andet halvår af 2005 i forhold til an-

hvad der sker i Høje-Taastrup, når kommunens medarbej-

det halvår 2004. Det er resultatet, når Informationsafde-

dere har en proaktiv tilgang til pressearbejdet, og derfor

lingen i Byrådscentret gør op, hvor mange pressemedde-

kan det undre, at arbejdet ikke er prioriteret højere i visse

lelser, der er sendt fra Høje-Taastrup Kommune. Med en

centre. Borgmester og byråd har i øvrigt givet højlydt ud-

stigning fra 57 til 75 pressemeddelelser er kommunen altså

tryk for, at det er vigtigt at sikre en så høj grad af åbenhed

gået fra i gennemsnit at udsende 9,5 til 12,5 pressemedde-

i kommunen så muligt, og også af denne grund skal der ly-

lelser om måneden, når man sammenligner de to halvårs-

de en opfordring om at være lidt længere fremme i skoene,

perioder.

når de gode historier skal formidles til pressen.

Talrige artikler og notitser

Ring til Informationsafdelingen

Det nytter altså, når Informationsafdelingen følger op på

Så åben Word og skriv et oplæg til en pressemeddelelse si-

dagsordenerne fra byråd og politiske udvalg og beder cen-

deløbende med den politiske dagsorden. Det er nemlig me-

trene om at levere oplæg til pressemeddelelser. Resultatet

get lettere at skrive et oplæg til en pressemeddelelse, mens

kan ses på forsiden af kommunens hjemmeside, som jævn-

du kan huske alle de relevante oplysninger, end at skrive

ligt opdateres med nyheder, og det fremgår desuden af tal-

den efter, at sagen har været behandlet. Hvis du er i tvivl

rige artikler og notitser i pressen, hvilket man kan forvisse

om, hvorvidt en sag er stor nok til at bære en pressemed-

sig om ved et kig i de elektroniske presseklip, der ligger på

delelse, eller har brug for hjælp til, hvordan en historie kan

kommunens intranet.

vinkles, skal du ikke tøve. Ring til Informationsafdelingen.

Ikke alle er lige opmærksomme
Alligevel må det konstateres, at ikke alle centre er lige opmærksomme på at synliggøre Byrådet og de politiske udvalgs arbejde. De fleste centre er ikke selvkørende, når det

Egil Ussing
kommunikationsrådgiver
Informationsafdelingen/Byrådscenteret
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En dag i KVIK'kens tegn
Tirsdag den 24. januar var 30 medarbejdere og ledere i

af dagens bestræbelser var en oplistning af godt 50 styrker

Rengøringsafsnittet samlet til en dag i KVIK'kens tegn.

og ligeså mange forbedringsområder. Rengøringsafsnittet
har nu et idékatalog til, hvordan de kan forbedre deres ar-

Dagen var præget af energisk samtale og høj koncentra-

bejdsplads. Idéerne er oven i købet fremkommet i dialogen

tion, og udbyttet af dagen var stort. Det konkrete resultat

mellem ledere og medarbejdere.

"Hvad gør rengøringsafsnittet godt i
dag?", og "hvad kan rengøringsafsnittet gøre bedre?", var oplæg til
diskussion i de enkelte grupper.

De enkelte grupper var meget produktive, og deres arbejde blev præsenteret i
plenum. Der kom mange styrker og forbedringsområder på banen.

Styrker
Her er nogle af de mange områder, som medarbejderne på
dagen karakteriserede som styrker ved Rengøringsafsnittet.

medarbejdere i flexjob samt jobtræning.
z

Der udarbejdes fire servicerapporter årligt, som dels udgør en systematisk dokumentation/måling af indsats og

z

resultater, dels er et godt redskab til dialog med kunder-

Der gennemføres brugerundersøgelser, tidsstudier og

ne.

benchmarking for Rengøringsafsnittets ydelser.
z

Rengøringsafsnittet har et lavt (faldende) sygefravær, og

z

der er god tilslutning til personalemøder og temadage.
Det er begge indikatorer på, at medarbejdere trives.
z

Der er opbakning og vilje til kurser og uddannelse på både medarbejder- og lederniveau.

z

Rengøringsafsnittet følger med udviklingen og var tidligt

Rengøringsafsnittet ansætter medarbejdere i kombina-

ude med afprøvning og indførelse af nye metoder og sys-

tionsstillinger og benytter muligheden for at ansætte

temer (som fiberklude og pressevogne).
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Deltagerne var aktive, forholdt sig
til det fremlagte og stillede opklarende spørgsmål til kollegerne.

Sidst på dagen efter gennemgangen i
plenum samledes de sidste kræfter, og
under fuldstændig stilhed og koncentration prioriterede deltagerne vigtigheden
af de opstillede forbedringsforslag.

Leder af Rengøringsafsnittet Diana Kristensen rundede dagen af med at takke
for den aktive deltagelse gennem dagen.
Særligt udtrykte hun glæde over de
mange input, som dagen havde givet og for at få et indblik i, hvad medarbejderne prioriterer højt.

Forbedringsområder
Her er de forbedringsområder, som medarbejderne priorite-

z

rede højest. De er nævnt i vilkårlig rækkefølge.

ringen.
z

z

z

z

z

Da der bruges mange ressourcer på jobtræning blandt

skuffede forventninger kan undgås.

Rengøringsafsnittets medarbejdere er det vigtigt, at

Mere indflydelse ved indkøb af møbler samt ombygning

sprogbarrierer nedbrydes hurtigt. Eventuelt ved genindførelse af sprogskole i forbindelse med jobtræning.

m.v. for at sikre hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
z

Bedre information til brugerne om rengøring (indhold, omfang, mulighed for indflydelse/dialog)

Oplysning til personale om, at patrulje-rengøringen, der
sættes i værk ved sygdom, kun er nødtørftig rengøring, så

Udbedring af manglende vedligeholdelse vil lette rengø-

I forhold til den høje andel af miljøvenlige produkter i sor-

z

At syge- og omsorgssamtaler tages så tidligt som muligt.

timentet skal man fortsat være opmærksom på, at tid og

z

At der ikke er løse ledninger, der dels giver uhensigts-

kræfter skal erstatte de stærkere rengøringsmidler.

mæssige arbejdsstillinger, og som er farlige ved kontakt

Informationen til forældre til institutions- og skolebørn

med vand som eksempelvis under gulvvask.

samt til institutioner/skoler om oprydning i lokaler.
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Fødselsdage og jubilæer
Mandag den 20. marts 2006
Tandklinikassistent Mona Andersen,
Høje-Taastrup Kommunes Tandpleje,
50 års fødselsdag.
Lørdag den 25. marts 2006
Holdleder Johnna Lily Macdonald
Kristensen, Erhverscenter,
50 års fødselsdag.
Søndag den 26. marts 2006
Assistent Anette Bergmann,
Vuggestuen Refsmosegård,
50 års fødselsdag.
Fredag den 31. marts 2006
Pædagogmedhjælper Susanne Inge
Merete Larsen, Vuggestuen Troldebo,
50 års fødselsdag.
Lørdag den 1. april 2006
Souschef Jette Stein Jennum,
Børnehaven Kastanjely,
25 års jubilæum.
Ekspeditionssekretær John
Østergaard Mikkelsen, Driftsbyenløn, 25 års jubilæum.
Søndag den 2. april 2006
Afdelingsbibliotekar Jens Vincents,
Bibliotek Voksen, 50 års fødselsdag.
Fredag den 7. april 2006
Assistent Karin Sørensen, Børnehaven
Flinteby, 50 års fødselsdag.
Mandag den 10. april 2006
Leder Jens Ove Bay, Sengeløse
Fritids- og Ungdomsklub,
50 års fødselsdag.
Fredag den 14. april 2006
Overassistent Liselotte Bo Andresen,
Arbejdsmarkedsafdelingens Stab,
50 års fødselsdag.

Mandag den 17. april 2006
Lærer Carsten Ragnar Pålsson,
Charlotteskolen, 50 års fødselsdag.

Torsdag den 25. maj 2006
Fuldmægtig Lone Edith Petersen,
Kontrolafdelingen, 50 års fødselsdag.

Mandag den 1. maj 2006
Overassistent Betzy Pallesen,
Biblioteks-Service, 25 års jubilæum.

Specialarbejder Jack Espersen,
Driftsbyen - Kloak/Vejservice,
25 års jubilæum.

Tirsdag den 2. maj 2006
Områdeleder Henrik Strange
Schafer, Daginstitutionsafsnittet,
50 års fødselsdag.

Torsdag den 1. juni 2006
Overassistent Susanne Jensen, Lønog Personalecentret. 25 års jubilæum.

Mandag den 8. maj 2006
Social- og sundhedsassistent Maj
Hansen, Distrikt Taastrup Vest,
50 års fødselsdag.
Torsdag den 11. maj 2006
Souschef Kathe Irene Traving,
Børnehaven Lindevang,
50 års fødselsdag.
Mandag den 15. maj 2006
Dagplejer Dorthe Larsen, Dagplejen,
25 års jubilæum.
Torsdag den 18. maj 2006
Assistent Lis Westberg,
Daginstitutionen Bisværmen,
25 års jubilæum.
Søndag den 21. maj 2006
Social- og sundhedshjælper Marianne
Grethe Nielsen, Distrikt Taastrup
Vest, 50 års fødselsdag.
Medarbejder Helle Rasmussen,
Distrikt Taastrup Vest, 25 års jubilæum.
Onsdag den 24. maj 2006
Assistent Janne Barfod, Fritids- Og
Ungdomsklubben Impulsen,
50 års fødselsdag.

Pædagogmedhjælper Lone Spicker
Jensen, Daginstitutionen Klokken,
25 års jubilæum.
Børnehaveklasseleder Anna Carina
Johansen, Fløng Skole,
50 års fødselsdag.
Fredag den 2. juni 2006
Social- og sundhedsassistent Mai
Hansen, Distrikt Taastrup Vest,
25 års jubilæum.
Søndag den 4. juni 2006
Pædagogmedhjælper Bente
Svensson, Daginstitutionen
Taastrupvang, 50 års fødselsdag.
Torsdag den 8. juni 2006
Souschef Jan Erik Frandsen,
Knallertbanen, 50 års fødselsdag.
Oversigten over fødselsdage og jubilæer kommer fra Løn- og
Personalecentret og er baseret på de
udtræk, som laves i lønsystemerne.
Hvis du ikke ønsker din mærkedag
offentliggjort i personalebladet og til
pressen, skal du give
Informationsafdelingen besked i god
tid!!! (informationsafd@htk.dk eller 43
59 18 48).

Nye chefer
Peer Anker Hansen er 1. marts tiltrådt som centerchef i
Borgerservice. Peer Anker Hansen er 51 år og kommer fra
Hvalsø Kommune, hvor han har været forvaltningschef,
bl.a. med ansvar for borgerbetjening og Rådhusbutik. Han
har knap seks års erfaring fra Hvalsø Kommune og har før
dette været beskæftiget i KMD på en lang række poster.
Peer Anker Hansen er oprindelig udddannet som bioanalytiker og har derefter uddannet sig løbet. Senest har han erhvervet Handelshøjskolens MPA-uddannelse (Master of pu-

Peer Anker Hansen

Poul Knopp Damkjær

John Sørensen

blic administration).
John Sørensen er den 1. februar tiltrådt som centerchef for
Poul Knopp Damkjær er ligeledes 1. marts tiltrådt som

kommunens nyetablerede sundheds- og forebyggelsescenter.

centerchef i Fritid og Kultur. Poul Knopp Damkjær er 35 år

John Sørensen, der er 52 år og cand. scient. adm. fra Roskilde

og kommer fra en stilling som kulturkonsulent i Køben-

Universitetscenter, kommer fra en stilling som souschef i Sund-

havns Kommunes Fritid, Idræt og Kulturforvaltning. Poul

hedsforvaltningens planlægningsafdeling i Københavns Amt. Det

Knopp Damkjær er uddannet cand. mag i samfundsfag og

nye center, som John Sørensen bliver leder af, er en konsekvens

historie fra Aalborg Universitet. Tidligere har han haft le-

af kommunalreformen, der betyder, at kommunerne får hoved-

derstillinger i Ungdommens Røde Kors og SFOF.

ansvaret for sundheds- og forebyggelsesområdet.
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Nekrolog

beboere/brugere/borgere og ansatte har de bedste beting-

Juan Nørgreen Jensen, leder af socialpsykiatrien, er pludseligt

vanskeligt i chokket og sorgen at forestille sig fremtiden,

død den 6.3.2006. Juan blev 53 år.

men det skylder vi Juan, alle sammen.

Juan blev ansat i 1997 i Høje-Taastrup Kommune. Sine tidlige

En kollega sagde midt i chokket og forfærdelsen ved med-

arbejdsår som socialpædagog tilbragte Juan på Tølløse Børne-

delelsen om Juans pludselige død, at "Juan har givet så

elser for at trives og gro, hvor glæde og gensidig respekt
har fyldt dagligdagen - og fortsat skal fylde, om end det er

og Ungdomspension, bl.a. som afdelingsleder, og herfra har

mange mennesker håb" - og dét er sandt. Juan forenede på

springet til en lederstilling i et socialpsykiatrisk bofællesskab og

en unik måde det helt personlige kendskab til og professio-

støttecenter i Høje-Taastrup måske ikke været langt.

nelle venskab med hver eneste borger i målgruppen og et
metasyn på socialpsykiatrien, på behovene og på udvi-

Mens Juan arbejdede i Høje-Taastrup Kommune, har socialpsy-

klingsmulighederne. Hans handlinger og hans ledelses-

kiatrien været i en rivende udvikling, og Juan havde format til

mæssige dispositioner var til enhver tid styret af hensynet

at tage udfordringerne op. I de første år var Juan som leder

til hver enkelt, for hvem et socialpsykiatrisk tilbud bidrager

hovedkraften i at etablere Støttecentret Cirklen, et bofælles-

til livskvalitet og værdighed.

skab og støttecenter for voksne mennesker med sindslidelser.
Og ved stillingsledighed påtog han sig som en helt selvfølgelig

Jeg har været med fra begyndelsen i Cirklen i 1997. Savnet

og naturlig ting også lederskabet i kommunens aktivitetscenter

af Juan vil være stort for os alle sammen. Jeg vil personligt

for samme målgruppe.

tilføje, at jeg udover at have mistet min leder, min sparringspartner og min mentor også har mistet min rollemodel.

I Cirklen måtte vi vænne os til, at han ikke dagligt var fysisk

Juan forklarede mig ikke, men viste mig, hvad rummelighed

tilstede, men han svigtede os aldrig, hverken medarbejdere el-

betyder i arbejdet blandt mennesker med sindslidelser. Og

ler beboere, for også vi anerkendte hans lederegenskaber. Da

for at være rummelig, skal man være et stort menneske.

kommunens nyetablerede værested for samme målgruppe

Dét var Juan.

samt et voksende korps af støtte/kontaktpersoner senere stod
uden koordinator, tog han også denne opgave på sig med le-

Vores tanker og medfølelse går til hans familie. Æret være

delsesmæssigt og organisatorisk overblik, således at han ved

Juans minde, måtte hans ånd leve videre i den hverdag,

sin død var leder af alle eksterne enheder i socialpsykiatrien,

som kommer.

inkl. en stab på 20 socialpædagoger.
På vegne af alle berørte i socialpsykiatrien
Juans død er et ubegribeligt tab for os alle sammen. Han efter-

Karen Gjesing, daglig leder,

lader til os nogle velfungerende miljøer, hvor både

Støttecentret Cirklen, Taastrup

Cykel-auktion

syn af cyklerne fra kl. 12.00. Fønix er en institution i Høje-

Den årlige cykelauktion på Fønix finder sted onsdag den

kelværkstedet, der er et af tilbudene på Fønix, er 4-6 bor-

26. april på Øtoftegårdsvej 10-12 i Taastrup. Vi holder auk-

gere beskæftiget.

Taastrup Kommune for voksne ledige mellem 28 og 55 år,
som har brug for et afklarings- og vejledningstilbud. På cy-

tion over cykler, der er blevet sat i stand på vores cykelVagn Dalgaard Jensen

værksted. Vi har i år ca. 115 cykler, der skal sælges på

projektleder, Fønix

auktionen. Auktionen starter kl. 13.00, og der er gennem-

"Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads"
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Da der er sket nogle omrokeringer inden for nogle af de politiske udvalg, bringer vi her en ny, komplet liste over udvalgenes medlemmer.
Økonomiudvalget

Ældreudvalget

Michael Ziegler (K), formand

Poul Bonderup (V), formand

Tina Jensen (V), næstformand

Annette Johansen (S), næstformand

Alpaslan Özkan (V)

Laurids Christensen (K)

Lars Prier (DF)

Merete Scheelsbeck (K)

Nadeem Farooq (R)

Lasse Herrun (DF)

Svend-Erik Hermansen (S)

Lizzie Hansen (S)

Vibeke W. Winther (S)

Ekrem Günbulut (S)

Conny T. Krogh (S)
Ole Helding (SF)
Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk Udvalg

Vibeke W. Winther (S), formand

Lars Prier (DF), formand

Merete Scheelsbeck (K), næstformand

Laurids Christensen (K), næstformand

Pia David (K)

Pia David (K)

Søren D. Sørensen (V)

Poul Bonderup (V)

Alpaslan Özkan (V)

Nadeem Farooq (R)

Lars Prier (DF)

Svend-Erik Hermansen (S)

Andreas Frederiksen (S)

Annette Johansen (S)

Thomas Bak (S)

Lizzie Hansen (S)

Kemal Bektas (S)

Ole Helding (SF)

Social- og Sundhedsudvalget

Plan- og Miljøudvalget

Alpaslan Özkan (V), formand

Tina Jensen (V), formand

Kemal Bektas (S), næstformand

Laurids Christensen (K), næstformand

Laurids Christensen (K)

Poul Bonderup (V)

Søren D. Sørensen (V)

Lars Prier (DF)

Lasse Herrun (DF)

Lizzie Hansen (S)

Pia David (K)

Kemal Bektas (S)

Annette Johansen (S)

Ole Helding (SF)

Svend-Erik Hermansen (S)
Vibeke Winther (S)
Fritids- og Kulturudvalget

Boligsocialt Udvalg

Søren D. Sørensen (V), formand

Svend-Erik Hermansen (S), formand

Andreas Frederiksen (S), næstformand

Pia David (K), næstformand

Merete Scheelsbeck (K)

Alpaslan Özkan (V)

Lasse Herrun (DF)

Lars Prier (DF)

Nadeem Farooq (R)

Lasse Herrun (DF)

Conny T. Krogh (S)

Thomas Bak (S)

Thomas Bak (S)

Ekrem Günbulut (S)

Arbejdsmarkedsudvalget
Nadeem Farooq (R), formand
Conny T. Krogh (S), næstformand
Michael Ziegler (K)
Tina Jensen (V)
Lasse Herrun (DF)
Andreas Frederiksen (S)
Ekrem Günbulut (S)

Adresse - label

De politiske udvalg

