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Nu kommer multiarenaen

I fem år har vi ventet på den. Nu kommer den endelig - arenaen. Sjældent har der været så mange journalister
og rullende TV-kameraer samlet i byrådssalen som på pressemødet om multiarenaen den 6. oktober. Borgmester Ander Bak var i topform. Veloplagt og storsmilende overlod han scenen til Michael Gatt fra London &
Copenhagen Leisure, der kunne fortælle, at Brøndby IF a/s indgår aftale om at være operatør af selve multiarenaen, og første spadestik tages i 2005. Arenaen forventes klar til at slå dørene op i sidste halvår af 2007.
Blandt de faciliter, som arenaen skal byde på er: Biografer, to hoteller, indendørs skiløjpe og snowboard-bane,
restauranter, cafeer, natklub, forretninger, fitnesscenter og meget mere… Det er tanken, at der skal være koncerter og internationale sportsbegivenheder. Hallen, der får plads til 15.000 tilskuere, skal udover de almindelige indendørs idrætsgrene kunne bruges til ishockey.
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Budget 2005:

Balance, borgerinddragelse
og renoveringer
Kommunens budget for 2005
blev vedtaget af byrådet den 7.
oktober. Det er et budget, der
viser god balance i kommunens
økonomi - en balance vi har
opnået gennem ihærdig indsats
for at sikre kommunens økonomi
til gavn for borgernes velfærd.
Skat under landsgennemsnittet
Den beskedne, men nødvendige,
skattestigning på 0,3 point sidste
år til i alt 20,6 % er medvirkende
til, at vi kan holde skatten i ro og Høje-Taastrup Kommune ligger dermed forsat under landsgennemsnittet på 20,86 %.
Men frem for alt er det vores
vedvarende og ihærdige indsats
for at finde nye veje til for
eksempel at begrænse de stigende udgifter på sygedagpengeområdet og forbedre beskæftigelsesindsatsen via vores satsning
på Erhvervscentret, der sikrer, at
Høje-Taastrup Kommune i årene
fremover har en økonomi i fornuftig balance mellem indtægter
og udgifter. Med regeringens
skattestop som spændetrøje og
utilstrækkelig refusion af de lovbundne udgifter må vi også
fremover finansiere service-udevidelser på ét område gennem
besparelser på et andet.
Renovering af skoler og
daginstitutioner
Men mod alle odds kan vi altså
forsat levere en rigtig god kommunal service i Høje-Taastrup
Kommune. I det vedtagne budget for 2005 prioriterer vi en række renoveringer og forbedringer
på kommunens anlæg og byg-
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ninger. 14,7 mio. kr.
er sat af til renoveringer på skoleområdet (herunder faglokaler) og
daginstitutionsområdet og renovering af
legepladser på både
skoler og institutioner.
5 mio. kr. prioriteres
til ekstraordinær
bygningsvedligeholdelse og renovering
på fritids- og kulturområdet. Pengene
skal bl.a. gå til baderum og saunaer i
svømmehallerne, til
fritidsklubberne og
til knallertbanen.
200.000 kr. reserveres
til bedre adgang for handicappede i svømmehallerne og teleslyngeanlæg i Taastrup Teater og
kulturhusene. Musik- og billedskolen får ½ mio. kr. til at forbedre lokalerne på Poppel Allé.
Tandregulerings-klinikken renoveres for 2,1 mio. kr., og Driftbyens medarbejdere får travlt med
en ekstra pulje på 4,450 mio. kr.
til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove.
Udvider åbningstid i klubberne
På driftssiden gennemfører vi
både op- og nedjusteringer. Vi
reducerer korpset af støttepædagoger på småbørnsområdet, da
børnetallet i den aldersgruppe er
faldende. Derimod udvider vi
åbningstiden 5 timer ugentligt i
fritids- og ungdomsklubberne og

Borgmester Anders Bak (foto: Inge Aasmul).

iværksætter i øvrigt en analyse af
strukturen og de fremtidige
behov på området. Specialklubben Højgården udvides med
morgenåbning.
Vi sætter 2,3 mio kr. af til bedre
IT på skolerne, og fremover skal
der udarbejdes en flerårig IT-strategi på skoleområdet, som årligt
behandles af Børne- og Ungdomsudvalget. Vi udvider også
3. klassetrin med en undervisningstime mere pr. uge.
Vi udvider med en støtte- og
kontaktperson til sindslidende,
og på ældre- og handicapområdet med yderligere en ergoterapeut. Desuden afsættes ekstra 0,7
mio. kr. til hjælpemiddel-området

som følge af udviklingen i antallet af ældre og handicappede.
Som bekendt har vi allerede i år
taget første spadestik til udvidelsen og moderniseringen af
plejecentrene Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse - herunder etableres et miljø med ti boliger målrettet yngre handicappede.

særligt team af sagsbehandlere
og et arbejdsprøvnings-projekt til
at hjælpe langvarigt sygemeldte
tilbage til arbejdsmarkedet.

I 2005 vil vi undersøge, om Rønnevang og Blåkilde biblioteker
kan etableres på de nærliggende
skoler (som i Sengeløse og
Fløng), og om Høje Taastrup
Bibliotek kan flytte til rådhuset.

Generelt sætter vi fokus på dialog: I 2005 vil vi arbejde systematisk og målrettet med brugermålinger, borgerpanel og andre
værktøjer og metoder til at synliggøre og udvikle den service og
kvalitet, det enkelte område i
kommunen leverer i forhold til
de bevilgede midler. Det bliver
en spændende opgave overalt i
kommunen!

Partnerskaber og dialog
Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat styrkes gennem udvikling af
partnerskaber med de lokale
virksomheder. Vi etablerer et

I det personalepolitiske arbejde
reserverer vi ½ mio. kr. af de personalepolitiske midler til pilotforsøg med en sundhedsordning evt. en sundhedsklinik - for et

afgrænset antal af de kommunale
arbejdspladser. Det er et led i det
igangværende arbejde med at
nedbringe sygefraværet og gøre
Høje-Taastrup Kommune til en
attraktiv arbejdsplads - foreslået
af HovedMED.
Tak for kommentarer og forslag
til budget 2005. Vi har som tidligere år oplevet stor og konstruktiv interesse for budgettet såvel
som en ihærdig indsats fra administrationen for at etablere det
fornødne grundlag for byrådets
endelige vedtagelse af budget
2005.
Anders Bak
borgmester

Blitz
Essex Park - nye lejeboliger i Høje-Taastrup Kommune
Essex Park byggeriet er formet som en aflang firkant, der omkranser to gårdhaver med lege- og opholdsarealer, grønne gange langs
pergolaer, træer og græsplæner, hvor beboerne kan nyde sommervarmen.
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Kommunaldirektørens Hjørne

Høje-Taastrup Kommune
i en reformtid
Kommunalreformen er,
ikke underligt, på manges
læber i denne tid, selv om
den først slår igennem om
et par år. Ikke desto mindre kan vi allerede nu se
konturerne af den, og på i
hvert fald ét område er
reformen en realitet, nemlig i vores kommunale
sprogbrug, for hvem kender ikke til vendinger som
“kommunale forlovelser”,
“bunkebryllup” og “kattelem”.

rigsministeriet og sagde samtidig, at kommunen gerne ville
overtage de opgaver, som Strukturkommissionen havde foreslået
udlagt til kommunerne.
Andetsteds i dette nummer af
personalebladet findes en omtale
af reformens indhold, som vi
kender den i dag. I vinterens løb
vil reformen blive behandlet
mere indgående i takt med, at vi
ser lovforslagene, og i takt med
at vi selv tager fat på forberedelserne. Jeg skal huske at nævne, at man allerede nu via kommunens hjemmeside kan finde
mange informationer om reformen.

Regeringen stillede ved lanceringen af kommunalreformen en
jobgaranti i udsigt til de medarbejdere, der skal skifte ansættelsessted. De ansattes forbund sætter i dag spørgsmålstegn ved, om
denne garanti reelt holder. Det er
deres indtryk, at processen er så
omfattende og går så hurtigt, at
det ikke er muligt at opretholde
både en jobgaranti og en løngaranti. Den slags forhandles heldigvis fra centralt hold, men jeg
kan love, at vi her i kommunen
vil gøre alt, hvad der er os
muligt på personalefronten.

“Vi har den rette størrelse”
Jeg vil tro, at de fleste medarbejdere har bemærket, at Høje-Taastrup Kommune hverken skal
slås sammen med eller samarbejde med en eller flere nabokommuner. Det har der hidtil hverken været behov for eller politisk
ønske om.
Her i personalebladet har reformen kun været berørt sporadisk,
og det er der flere gode grunde
til. Det vil jeg gerne uddybe.

God dag til nye og farvel til
gamle - kolleger og opgaver
Situationen er kort fortalt den, at
vi fremover skal varetage en række af de nuværende amtslige
opgaver. På disse områder vil vi
få nye kolleger. Inkasso- og skatteområderne overgår til staten, så
her skal vi til gengæld sige farvel
til nogle kendte ansigter. Det ligger nu fast, at der placeres et
statsligt skattecenter i kommunen, men hvor det fysisk skal ligge, ved vi ikke.

Som vi kender reformen…
Når jeg bevidst bruger udtrykket
“som vi kender reformen i dag”,
skyldes det, at regeringens
udspil “Det nye Danmark” fra
april måned adskilte sig fra
Strukturkommissionens forslag.
Det samme gælder strukturaftalen fra juni mellem regeringen og
Dansk Folkeparti, så jeg er egentlig glad for, at vi har valgt at
overlade det til interesserede
medarbejdere selv at orientere
sig om reformen.

Byrådet forholdt sig allerede i
marts til den store trebindsbetænkning fra Strukturkommissionen, og konklusionen var klar:
Høje-Taastrup Kommune har
“den rette størrelse”. Byrådet tilkendegav dette over for Inden-

Der ligger for os en kæmpe opgave i at sikre, at vore nye kolleger
bliver modtaget på allerbedste
vis og integreret på arbejdspladsen lige så godt, som vi i dag gør
ved enhver nyansættelse. Vi skal
på samme værdige vis tage

Med den seneste udmøntningsplan har det været direktionens
vurdering, at kommunalreformen i al væsentlighed er aftalt på
plads. Af samme grund afholdt
vi orienteringsmøder for medarbejderne om reformen.
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afsked med de kolleger, som skal
arbejde i et andet regi.

Det siger sig selv, at byrådets holdning har haft afgørende betydning
for informationsniveauet hen over
foråret og sommeren. Havde byrådet haft en anden dagsorden, eller
lå det i de centralt blandede kort,
at Høje-Taastrup Kommune var
direkte berørt, ville opgaven for os
være en ganske anden.

entering om reformens indhold,
og i november skal byrådet formelt beslutte sig for, om HøjeTaastrup Kommune vil lægge sig
sammen med eller blot samarbejde tæt med en eller flere nabokommuner. Det er stadig i god
tid inden Indenrigsmnisteriets
frist den 31. december 2004.

Jeg skal skynde mig at sige, at
strukturreformen selvfølgelig
løbende er på dagsordenen i
Hoved-MED. Der er i HovedMED
en fælles forståelse af, at emnet
først drøftes indgående, når der er
noget reelt at forholde sig til ud
over diverse rapporter og selve
aftalen.

På kommunaldirektørplan samarbejder vi med amtet for at
finde den mest hensigtsmæssige
overdragelse af opgaver. Der skal
ikke mindst indgås aftaler om,
hvad der skal ske med medarbejderne.

Hvad sker der så?
Byrådet fik først i oktober en ori-

reformens indvirkning på vores
arbejde, er lovforslagene, der skal
binde reformen sammen. Lovforslagene fremsættes sidst på året.
Jeg vil afslutte med at gentage
mig selv: Vi vil fra direktionens
side vil gøre alt, hvad vi kan og
skal for at orientere og inddrage
kommunens medarbejdere i den
kommende proces. Og vi vil sætte særlig fokus på både vore nye
kolleger og dem vi tager afsked
med.
Henrik Kolind
Kommunaldirektør

Det, vi alle venter på, og som er
afgørende for, hvornår vi her i
personalebladet og på nettet kan
informere mere konkret om

Blitz

Billedkunst i SFO Charlottely: Forældre, søskende og presse var indbudt, da SFO Charlottely på Charlotteskolen i
Hedehusene fredag den 17. september holdt fernisering på et billedkunst-projekt, som SFO-børnene havde lavet sammen
med billedkunstneren Karin Hald (t.h. på foto). I tre dag arbejdede børnene sammen med kunstneren med temaet billedkunst med det mål at skabe en udsmykning til et nyt fællesrum. 25 børn arbejdede i to hold for hhv. 0.-1. klasse og 2.-3.
klasse sammen med Karin Hald, der udover kunstprojekter sammen med børn også har arbejdet med bl.a. kirkeudsmykning. SFO'ens voksne fulgte projektet nøje for at lære af Karin Halds arbejdsproces sammen med børnene, og med de
nye erfaringer i bagagen vil de fremover selv drive nye billedkunst-forløb sammen med børnene, sådan at fællesrummet
løbende bliver ramme om nye udstillinger, fortæller afdelingsleder Mona Rasmussen fra SFO Charlottely. (Foto: Jens Wollesen)
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Kommunalreformen i
turbo-udgave
1. januar 2007 vil være en
dag, man som kommunalt
ansat husker i mange år
efter. 1. januar 2007 er
nemlig den dag, hvor det
offentlige landkort med ét
forandrer karakter. Hvor
nutidens Danmark er præget af små og mindre kommuner og 14 amter, vil
Danmark anno 2007 byde
på langt færre, men større,
kommuner og fem regioner
i stedet for amterne.
Personalebladet vil hen over vinteren behandle reformen indgående, men er man interesseret, kan
man allerede nu på kommunens
hjemmeside finde yderligere
information. Det følgende er således alene tænkt som et første,
hurtigt vue over reformens
hovedlinier.
Puslespillet “Det nye Danmark”
Kommunalreformen faldt endeligt på plads sidst i september,
hvor regeringen og Dansk Folkeparti med en såkaldt “opfølgningsplan” fik brikkerne til at falde på plads i puslespillet “Det
nye Danmark”.
Første brik i dette puslespil var
Strukturkommissionens tre bind
store betænkning fra januar 2004.
Blandt andet Høje-Taastrup Kommune fulgte op med et høringssvar til Indenrigsministeriet: Vi
har “den rette størrelse”, var
byrådets klare opfattelse. Der var
hverken behov for eller ønske om
at blive større. Det var byrådets

6

holdning, at skulle den offentlige
sektor ændres, ville Høje-Taastrup Kommune både have interesse for og ekspertise til at løfte
mange af de opgaver, som skulle
løses af kommunerne i det, der et
par måneder var verdenskendt i
Danmark som “den brede kommunemodel”.
Anden brik fremkom sidst i april,
hvor regeringen lancerede udspillet “Det nye Danmark”. Midt på
sommeren 2004 blev den tredje
og afgørende brik præsenteret,
nemlig selve aftalen om en kommunalreform. Fjerde og foreløbig
sidste brik er “opfølgningsplanen” fra sidst i september.

z

z

z
z

z

z

z

z

Reform er mere end bare nye
kommuner
Kommunalreformen drejer sig
overordnet om en inddelingsreform og en opgavereform. Inddelingsreformen giver Danmark en
ny myndighedsstruktur med
regioner og bæredygtige, større
kommuner. Opgavereformen
betyder, at kommunerne får
ansvaret for at løse de fleste velfærdsopgaver.
For at sikre, at en kommune overhovedet kan løfte disse nye opgaver, er der formuleret det krav, at
kommunen enten som minimum
har 30.000 indbyggere eller alternativt indgår i et forpligtende
samarbejde med en nabokommune. Det sidste er det, som er
kendt som “kattelemmen”.
Et hurtigt blik ned over kommunernes nye opgaver:
z En styrket rolle i sundhedsvæsenet med fokus på effektiv

z

z

z

z

forebyggelse, træning og pleje.
Al genoptræning, der ikke
foregår under sygehusindlæggelse.
Jobcentre, der etableres i samarbejde mellem kommunerne
og AF.
Tilbud om erhvervsservice.
Myndigheds- og finansieringsansvaret for alle sociale
tilbud til borgerne.
Institutioner for børn og unge
med sociale eller adfærdsmæssige problemer.
Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vidtgående specialundervisning.
Specialskoler, bortset fra de
lands- og landsdelsdækkende.
Myndigheds- og finansieringsansvaret for størstedelen
af specialundervisningen for
voksne.
Ansvaret for størstedelen af de
hidtidige amtsveje.
Myndighedsudøvelse på
natur- og miljøområdet.
Større kompetence inden for
den fysiske planlægning.
Større ansvar for de lokale kulturtilbud.

Processen
Regeringen fremsætter omkring
200 lovforslag inden nytår. Når
det er sket, vil de blive studeret
meget nøje for at vurdere den
konkrete betydning for HøjeTaastrup Kommune. Medarbejderne vil formelt blive involveret
i processen gennem MED-systemet. Er man interesseret, kan
processen følges på intranettet og
kommunens hjemmeside.
Thomas Vaaben Søgaard
Byrådscentret

Blitz
Jubilæumsfest for Ole Rømer Torsdag den 30. september 2004 fejres det tidligere Ole Rømer Museums 25-års jubilæum. Festlighederne markerede samtidig
300 årsdagen for opførelsen af Rømers Observatorium Tusculanum. Ole Rømer
grundlagde den moderne astronomi, da han byggede et observatorium på en pløjemark ved Vridsløsemagle i 1704, hvor statuen af ham nu står. (Foto nederst t.h).
Claus Thykier - Ole Rømer Museets entusiastiske leder gennem mange år - var
manden, som ledede udgravningen af Rømers observatorium i 1978.
(Foto nederst t.v).
Øverst til højre ses tidligere rigsantikvar Olaf Olsen med et eksemplar af jubilæumsbogen om Ole Rømer. Olaf Olsen har skrevet indledningen til bogen, der
fører læseren gennem det meste af astronomens produktive liv.

Vinder af digitalkamera
Borgerservice på Køgevej var åben ved
Høstfesten den 4. september. Her kunne
byens borgere deltage i en lodtrækning
om et digitalkamera, sponsoreret af
KMD. For at deltage i lodtrækningen
skulle man oprette en digital signatur.
Sådan én har man nemlig brug for, når
man skal benytte kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger. Bruno Jensen
fra Taastrup blev den heldige vinder af
kameraet. Som det kan ses på billedet
stod kommunaldirektør Henrik Kolind
for udtrækningen.
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Vores job

Hjælpemidler letter tilværelsen
for tusinder
Kommunens Hjælpemiddeldepot betjener borgere i
alle aldre, nogle har et
korterevarende behov,
andre har et livslangt
behov for hjælpemidler.
Pressen besøgte hjælpemiddeldepotet på presserundturen i juni i år, og
teamleder Annette Petersen viste rundt og fortalte
om opgaverne.
Hjælpemiddeldepotets hovedarbejdsområde er levering, reparation, afhentning og rengøring af
hjælpemidler til borgere i HøjeTaastrup Kommune med et
varigt handicap.
Når borgerne første gang stifter
bekendtskab med Hjælpemiddel-

depotet, er det ofte i deres eget
hjem, hvor en servicemedarbejder kommer med det eller de
hjælpemidler, som de lige har
fået bevilget. For nogle er det
begyndelsen til et langt liv med
hjælpemidler. Omkring 6.000 borgere i kommunen er udstyret
med hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet.
Åbent for alle hver tirsdag
Borgerne kan vælge at komme
direkte på Hjælpemiddeldepotet
uden forudgående aftale. Hver
tirsdag kl.13-15 er der åbent. Der
er altid en tekniker og en ergoterapeut til stede, så det er muligt
at få råd og vejledning og afprøve og bevilge mere enkle hjælpemidler som f.eks. stokke, rollatorer og transportkørestole.
Samtidig er det også muligt at få
foretaget mindre reparationer,
mens man venter.

Så normal tilværelse som muligt
Det overordnede formål med
bevilling af hjælpemidler er, at
borgeren kan føre så normal og
selvstændig en tilværelse som
muligt. Hjælpemidler, som bevilges af kommunen, gives som et
udlån til borgere med et varigt
handicap, så længe de har brug
for det. Vurderingen sker efter
hjælpemiddelparagraffen i Serviceloven, og det er de sagsbehandlende ergoterapeuter på
rådhuset, der kan bevilge hjælpemidlerne. Ergoterapeuterne indhenter de fornødne oplysninger
fra borgeren og fra samarbejdspartnere, inden afgørelsen træffes.
Bevillingsgrundlaget dokumenteres i den elektroniske journal, og
bestillingen til depotet udskrives
automatisk. Det er således Hjælpemiddelteamet på rådhuset, der
har bevillingskompetencen og
bestiller hjælpemidlet fra Hjælpemiddeldepotet, som udfører det
praktiske med levering, reparation og afhentning af hjælpemidlet.
Fra badestole til el-scootere
Hvad er det så for hjælpemidler,
vi taler om i denne sammenhæng? Det drejer sig om det, der
med et andet ord kaldes de tekniske hjælpemidler som f.eks.
kørestol, rollator, badestol, plejeseng, personlift og el-scooter.

Annette Petersen fortalte og viste rundt på Hjælpemiddeldepotet ved presserundturen i juni.
(Foto: Høje-Taastrup Kommune).
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De borgere, som modtager hjælpemidlerne, er borgere i alle
aldre. Det drejer sig ikke kun om
ældre, men om alle borgere med
et varigt handicap, også børn og
yngre fysisk handicappede.

VoresBlitz
job
God service og respekt for
borgeren
For mange borgere er behovet for
hjælpemidlerne livslangt. Undervejs kan de møde personalet fra
depotet mange gange i forbindelse med udbringning af nye
hjælpemidler, reparation og
afhentning. Ved mødet med borgerne er det væsentligt at yde en
god service i respekt for borgeren. Her arbejder depotet efter
målsætningerne i ældre- og handicappolitikken og efter de overordnede værdier, som siger at:
z

z

z

z

z

Vi yder hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren.
Vi yder hjælp og service ud fra
den enkelte borgers ressourcer.
Vi viser fleksibilitet i leveringen af ydelserne.
Vi viser helhed og omsorg i
opgaveløsningen og dermed
sammenhæng i ydelserne.
Vi udfører hjælpen, så borgeren
bevarer ansvar og selvbestemmelse for sit liv.

Genbrug i centrum
For at kunne yde den gode service og levere hjælpemidlerne
uden ventetid er det vigtigt, at
hele genbrugscirklen fungerer.
Det betyder, at hjælpemidlerne
genbruges igen og igen. Når der
er behov for et hjælpemiddel til
en borger, undersøges det allerførst, om der er noget på depot,
som kan opfylde behovene. Kun
hvis det ikke er tilfældet, indkøbes nyt. Hjælpemidlerne, som
står på depotet, er blevet rengjort
og efterset, så de er klar til at tage
med ud til den næste borger. Alt
registreres i it-systemet, så det
hele tiden er muligt at se, hvilke
reparationer der har været, og
hvor gammelt hjælpemidlet er.
Afvekslende arbejde
Arbejdet på depotet er meget
afvekslende og udfordrende. Der

John Foli (bag kørestolen) og Tom Simonsen (til højre) i gang i værkstedet, hvor hjælpemidlerne
tilpasses den enkelte brugers behov og repareres og vedligeholdes. (Foto: Høje-TaastrupKommune).

er aldrig to dage, der er ens.
Arbejdet bliver planlagt sådan,
at alle medarbejdere cirkulerer
rundt til de forskellige arbejdsopgaver, hvilket også sikrer, at
man kan afløse hinanden ved
ferier og sygdom. Arbejdspladsen har også tradition for at tage
et socialt ansvar ved at antage
personer i fleksjob, jobtræning
og vurderings-praktikker.
For at illustrere de forskellige
arbejdsopgaver er der nogle
eksempler her:
z
z

z
z

z
z
z

Udbringning af hjælpemidler.
Indstilling i forhold til borgeren af f.eks. højde på rollator.
Instruktion i brugen.
Fejlfinding og reparationer
både i borgerens hjem og på
værkstedet.
Hjemtagning af hjælpemidler.
Rengøring/vask.
Eftersyn og klargøring.

z
z

z

z
z

Indkøb af hjælpemidler.
Lagerstyring, herunder registrering af alle hjælpemidler.
Lapning og udskiftning af
dæk og slanger (betales af borgeren selv).
Opsætning af nødkald.
Opsætning af håndgreb.

Fremtid med udfordringer
Der er mange udfordringer på
området, idet hjælpemiddelområdet er i rivende udvikling.
Nogle af de tendenser, der vil
give større efterspørgsel i de
kommende år, er det stigende
antal ældre og handicappede, en
større accept i befolkningen af at
benytte hjælpemidler og udviklingen af stadigt flere og mere
avancerede hjælpemidler.

Annette Petersen
Teamchef
Hjælpemiddelteamet
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Ingen kontanter efter
1. januar 2005
Byrådet har på sit møde
den 15. juni 2004 besluttet
at stoppe for kontante
udbetalinger med virkning
fra 1. januar 2005. Herved
sker der også ændringer i
administrationen for
diverse kontant- og forskudskasser.
Efter 1. januar 2005 vil borgerne
ikke mere kunne hente eller indbetale kontante penge ved kommunens kasser. Det betyder, at
der i efteråret 2004 skal arbejdes
på at finde diverse løsningsmodeller, og de vigtigste bliver, at
der løbende skal indhentes bankkontonumre til elektronisk overførsel, ligesom personalet ikke vil
kunne hæve på dankort.
Baggrund for beslutningen er lov
om Offentlige betalinger. I løbet
af efteråret vil vi vende tilbage
med flere oplysninger, efterhånden som detaljerede regler bliver
udsendt fra Finansministeriet.
Handlingsplanen for nedlæggelse af kontantkasser er således:
Juni til juli
ØAC/regnskabsteam udsender
intern information om projektet
inkl. tids- og handlingsplan.
Juni til juli
Der udarbejdes kort information,
som kan udleveres til borgerne.
Juni til sept.
Diverse sagsbehandlere indhenter bankkonti og indberetter til
systemer.
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Juni til dec.
Intern behandling og løsninger
på indsigelser om procedure.
Aug til dec.
Ændring af kontant- og forskudskasser påbegyndes (bankkonti, dankort, information).
Nov til dec.
Information til borgerne.
Al betaling bliver elektronisk
1. januar 2005 forventes der store
forandringer, som får indvirken
på vores hverdag med hensyn til
administration af alle betalinger.
Kravet udspringer af en nylig
vedtaget lov nr. 38 om offentlige
betalinger, der fastlægger rammerne for en effektivisering af
administrationen.
Det betyder bl.a. at:
z Alle borgere og leverandører
skal oprettes med en NEMkonto, hvortil pengeoverførsler skal foretages elektronisk.
(Dette NEM-kontoregister
oprettes centralt under staten).
z Alle betalinger til borger og
leverandører skal ske elektronisk - (bankoverførsel til
NEM-konto).
z Offentlige kontantkasser skal
udgå.
z Al fakturering til kommunen

z

skal ske elektronisk.
Fakturering mellem offentlige
myndigheder skal ske elektronisk.

For at leve op til disse forventninger vil der ske en del aktivitet
hen over efteråret på følgende
områder:
z Hovedkassen på rådhus og
servicebutikker nedlægges pr.
1. januar 2005.
z Checkforbrug skal nulstilles.
z WEB-betaling skal udbredes.
z Kontantkasser og forskudskasser skal ændre forretningsgang.
z Tildeling af EAN-numre til
institutioner m.v. (EAN-numre
er en elektronisk adresse).
Der vil løbende blive givet information via kommunens intranet i
takt med udsendte bekendtgørelser og igangsatte aktiviteter.
Du kan se hele loven om elektronisk betaling m.v. på
http://www.oes.dk/sw18113.asp
ligesom udkast til bekendtgørelse vedr. elektronisk fakturering også findes her.

Økonmi- og Analysecentret
Regnskabsteam

Sprogrøgteren

Roastbeef eller sprogbøf
Selvom deling af sammensatte navneord ikke er
meningsforstyrrende, er
fejlen alligevel irriterende.
Deling af sammensatte navneord
er en relativt almindelig sprogfejl. Strengt taget gør den ingen
kat fortræd. Alligevel behøver
man ikke være tvangsneurotiker
for at blive irriteret over fejlen,
for den forstyrrer læsningen.
Det danske ord roastbeef eller
rostbøf er en “oversættelse” af
det engelske udtryk roast beef og
følger den danske regel om at
skrive de to ord “roast” og “beef”
'sammen i et ord. Som eksemplet
illustrerer, skyldes det formentlig

afsmitning fra engelsk. Når man
som dansk sprogbruger kan komme i tvivl, om et ord er sammensat eller ej.
Udtrykket fair play er et andet
godt eksempel på, at danskere
ligger under for sproglig afsmitning. Fair play er et forholdsvist
nyt udtryk på dansk, og det er
muligvis derfor, at man i den
aktuelle fair play-kampagne mod
sort arbejde har valgt at dele
udtrykket, selvom det i princippet er et sammensat navneord.
Det danske sprog er ikke statisk,
og derfor er der formentlig ikke
mange, som studser over, at
udtrykket følger engelsk retskrivning. Men hvis kampagnens
tekstforfatter har ret i, at udtryk-

ket skal deles, står vi altså overfor en undtagelse på linie med
andre sproglige nyskabelser. Så
med mindre sagen er bøf, er det
en god ide at huske på, at sammensatte navneord skrives ud i
et på dansk.
Egil Ussing
Informationsafdellingen

Roast

beef

Blitz

Udstillinger på
Rådhuset
07. - 29. oktober
Maler Lisa Kaas Hansen og
keramiker Ingfred Boeskov
04. - 26. november
Kjeld Ulrich, malerier og
skulpturer.
Fernisering torsdag den 4.
november.
Se evt. www.kjeld-ulrich.dk

Ingfred Boeskov

Lisa Kaas Hansen
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Blitz
Bedst på nettet Den foreløbige vurdering i Bedst på
nettet er kommet. HøjeTaastrup ligger på 11. pladsen for kommuner. Webteamet har arbejdet målrettet
på at forbedre kommunens
hjemmeside, og nu har
anstrengelserne omsider
båret frugt. Kommunen er
steget fra at få tre netkroner
i de tre tidligere vurderinger
af offentlige hjemmesider til
en flot 11. plads i år med
fem ud af fem mulige netkroner. Det er flot!

Lær at skrive gode tekster til internettet
Nu har du chancen for at
lære, hvordan du skriver
gode tekster til kommunens websites, hvis du
melder dig til et af de to
halvdagskurser, som vi
har bedt journalist Karin
Sloth om at holde. Her vil
hun præsentere dig for,
hvordan du skriver til nettet, og du skal også arbejde med dine egne tekster.

Der er ikke tale om et kursus i at
publicere til nettet, men udelukkende om at skrive til nettet. Det
forudsættes derfor, at du kan
publicere tekster i forvejen.
De emner, der vil være fokus på,
er disse:
z

z
z

Kurset sætter dig i stand til at
skrive web-tekster, der lever op til
de særlige krav, der er til internettet som medie. Web-tekster skal
nemlig være ekstra korte, klare og
overskuelige, så de opfylder borgernes krav om hurtig og fyldestgørende information.
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z
z
z
z
z
z
z
z

Værdien af den gennemtænkte
og godt kommunikerende
hjemmeside i forhold til borgerne, den politiske ledelse og
administrative ledelse.
Læseadfærd
Overskrifter
Links
Punktopstillinger
Nøgleord
Selvstændige afsnit
Resumé i store dokumenter
Billeder
Sprog
Ikke-fagudtryk

De to kurser finder sted den 8.
november kl. 9.00 til 11.30 og
den 22. november 12.30 til 15.00
på rådhuset og er altså for alle
medarbejdere, der skriver til
kommunale websites.
Se kursuskataloget på kommunens intranet, hvis du vil have
flere oplysninger.
Birgitte Thorsen
informationsmedarbejder
Byrådscentret

Samarbejde og sikkerhed

Gratis
influenzavaccination
Det er snart tid for den
årlige influenzavaccination som tilbydes alle
ansatte i Høje-Taastrup
Kommune.
I år er der arrangeret vaccinationer på alle skoler (sundhedsplejerskens kontor) + rådhuset,
mødelokale B104, så omsorgsnetværet håber meget, at flere vil
tage imod det gratis tilbud om
vaccination.
Mød op ét af følgende steder som passer dig bedst - du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd:
Fløng skole
Fløng Byvej 24, Hedehusene
Reerslev skole
Tingstedvej 40, Hedehusene
Rønnevangsskolen
Rønnevangs Centret 2-4, Taastrup
Torstorp skole
Torstorpvej 1, Taastrup
Parkskolen
Parkvej 76, Taastrup
Charlotteskolen
Charlottegårdsvej 1, Hedehusene
Borgerskolen
Magdavænget 4, Taastrup
Selsmoseskolen
Taastrupgaardsvej 3, Taastrup
Gadehaveskolen
Gadehavegaardsvej 1, Taastrup
Grønhøjskolen
Mølleholmen 20, Taastrup
Sengeløse skole
Spangåvej 10, Taastrup
Hedehusene skole
Græshøjvej 4, Hedehusene
Rådhuset
Bygaden 2, Taastrup

Tirsdag den 19. oktober

kl. 08.00 - 10.00

Tirsdag den 19. oktober

kl. 10.30 - 12.30

Tirsdag den 19. oktober

kl. 14.00 - 16.00

Onsdag den 20. oktober kl. 08.00 - 10.00
Onsdag den 20. oktober kl. 10.30 - 12.30
Onsdag den 20. oktober kl. 13.00 - 15.00
Mandag den 25. oktober kl. 08.00 - 10.00
Mandag den 25. oktober kl. 10.30 - 12.30
Mandag den 25. oktober kl. 13.00 - 15.00

Vaccinationen foretages af en
læge fra Danske Lægers Vaccinations Service. I forbindelse med
vaccinationen skal du oplyse dit
navn og cpr.nr. Selve vaccinationen tager kun et øjeblik, men det
anbefales at man af sikkerhedshensyn bliver på vaccinationsstedet ca. 15 minutter.
Tilbuddet om vaccination arrangeres og finansieres af Høje-Taastrup Kommunes Omsorgsnetværket. Netværket, der er nedsat
af direktionen i 2002, er en paraply og overordnet tovholder for
en række aktiviteter vedrørende
arbejdet med omsorg og fravær.

Torsdag den 28. oktober kl. 08.00 - 10.00
Torsdag den 28. oktober kl. 10.30 - 12.30

Resultater fra sidste år viser med
al tydelighed, at det kan betale
sig at blive vaccineret.

Torsdag den 28. oktober kl. 13.00 - 15.00
Torsdag den 28. oktober kl. 15.30 - 17.30

Venlig hilsen
Omsorgsnetværket
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Samarbejde og sikkerhed

Ny arbejdsmiljølov
I Juni i år vedtog Folketinget en
ny arbejdsmiljølov, der træder i
kraft pr. 1.1.2005.
Den nye bekendtgørelse indeholder bl.a. krav om at:
z Arbejdstilsynet (AT) skal screene alle virksomheder indenfor
de næste 7 år.
z Alle virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø får et gennemgribende tilsyn.
z Alle virksomheder med behov
for rådgivning får pligt til at
søge rådgivning.
z Virksomheder med orden i
arbejdsmiljøet slipper for tilsyn
og rådgivningspligt.
z Arbejdsmarkedets parter skal
have bedre muligheder for at
indgå aftaler på arbejdsmiljøområdet.
z BST-pligten ophæves efter screening.
z Smiley bliver offentliggjort på
AT's hjemmeside www.at.dk.
z Handleplan vedr. sygefravær
skal indarbejdes i APV. (NY)
Den nye bekendtgørelse betyder
også, at Arbejdstilsynet fra den 1.
januar 2005, i forbindelse med et
tilsyn, kan give problempåbud til
virksomheder, der har et eller flere komplicerede arbejdsmiljøproblemer.
Der er defineret fem områder,
hvor der kan gives problempåbud. Det er ergonomi, kemi, biologi, fysiske forhold og psykisk
arbejdsmiljø.
Eller AT kan give periodepåbud
for problemer, der er af formel art
(sikkerhedsorganisation og APV)
og/eller af konkrete problemer af
materiel art.
Det betyder også, at AT kan
påbyde virksomhederne at bruge
en autoriseret arbejdsmiljø-rådgiver til løsning af problemerne.
De kan dog ikke påbyde, hvor
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mange rådgivningstimer, der skal
bruges for at afhjælpe problemet.
Rådgivningspligt ved
problempåbud
Arbejdsgiveren skal ved påbud
benytte rådgivning, der er autoriseret.
På AT's hjemmeside, vil man
senere i år kunne finde en liste
med autoriserede rådgivere.
Sikkerhedsgrupperne/sikkerhedsorganisationen skal inddrages i og deltage i arbejdsmiljøarbejdet.
Eksempel på rådgivningspåbud,
hvis en medarbejder ikke overholder sikkerhedsbestemmelserne:
Der gives rådgivningspåbud, hvis en
medarbejder løfter en person uden
lift. Det hindrer ikke påbudet, at der
er lift til rådighed, eller at der er
lavet regelsæt for brug af lift.
Rådgiveren skal hjælpe med
holdningsbearbejdelse og udarbejdelse af klare regelsæt.
Smiley-ordning
AT uddeler smileys:
Hvid Smiley med dato for screening.

Herudover tildeles virksomhederne følgende smileys:
Grøn Smiley - at virksomheden
har et arbejdsmiljøcertifikat.
Gul Smiley - at virksomheden
har fået et eller flere påbud.
Rød Smiley - at virksomheden
har fået påbud om rådgivning for
en periode.
Tildelte smileys bliver offentliggjort på AT's hjemmeside.
Beskæftigelsesministeriet har i
forbindelse med lovens tilblivelse
regnet med, at en rådgivningstime vil koste ca. 750 kr.
Desuden har man antaget, at
periodeforbud vil kræve ca. 150
timer (kr. 112.500) for 60% af
virksomhederne og ca. 40 timer
(30.000) for de resterende.
Man har desuden antaget, at et
alvorligt problempåbud vil kræve ca. 100 timer og et mindre
alvorligt ca. 40 timer.
Se en mere specificeret udlægning af den nye Arbejdsmiljølov
samt en bilagsliste med henvisning til relevante love, regler og
artikler på Intranettet under Samarbejde og sikkerhed.
Tove Kryger
Daglig sikkerhedsleder

Tips til dig som køber ind til kommunen

Et indkøb der gik galt
Indkøb - hvordan det ikke skal gøres
Der var en gang et sted, som
ønskede at købe noget ventilationsudstyr. De ringede så til os
for at høre, om kommunen havde
en aftale på området eller om vi
kunne anbefale noget. Vi svarede
angiveligt, at vi ikke havde
nogen aftale på det område, men
måske Bedriftssundhedstjenesten
kunne hjælpe dem.
Vi burde også have svaret, at
kommunen har en aftale med
Elsparefonden. Der er gratis rådgivning at hente på alle energiforbrugende apparater. Vi burde
også have svaret og vejledt i, at
alle vores aftaler er på intranettet,
så der kan man som udgangspunkt kigge. For yderligere rådgivning, er man velkommen til at
kontakte os.
Da stedet ikke fik megen hjælp
hos os, gik de til Bedriftssundhedstjenesten. De kom og gav
rådgivning om, hvilke krav der
skulle stilles til ventilationsudstyret. De gav også en henvisning til
ét firma.
Bedriftssundhedstjenesten er
siden kontaktet og opfordret til at
give flere end én henvisning, og
gjort bekendt med at i vores
kommune skal vi indhente tre tilbud i henhold til vores indkøbspolitik. Ligesom vi har foreslået
såvel Bedriftssundhedstjenesten
som Elsparefonden at udnytte
hinandens viden.
Stedet henvendte sig til det anbefalede firma og fik et tilbud og
accepterede. De fik ventilationsudstyret installeret. Men forgæves, det virkede ikke. De klagede og fik tilsagn om udbed-

ring, men selv efter udbedring
virkede det ikke. Stedet betalte
regningen og fortsatte med at
klage mundtligt over telefonen
uden at det hjalp. Stedet fandt
efterfølgende ud af, at bestillingen ikke var overensstemmende
med det, der var leveret. Stedet
klagede fortsat til leverandøren,
men uden held. Sagen er nu
overgået til Juridisk afdeling.
Eksemplet er en god historie om
mange ting, som gik galt. HUSK
altid at indhente tre tilbud, check
om det leverede er i overensstemmelse med det bestilte, betal
ikke umiddelbart, hvis ydelsen
ikke er i orden. Det er også nemmere for den senere udredning,
hvis dato for klagen, hvem man
har talt med, og hvad man har
aftalt, er skrevet ned. Derfor
opfordres til skriftlig klage.
Et så uheldigt køb kan i intern
arbejdstid koste mange ressourcer, der kunne være bedre brugt,
og skaber en masse irritation i en
arbejdsdag. Omvendt er det en
lærerig proces, som hermed er
delt med andre.
Glæde i vores institutioner og i
Afrika
En organisationsændring giver
en mængde overskud af møbler.
Måske skyldes det at vi generelt
har for meget stående. Først når
vi skal flytte, tager vi os sammen
og at skiller os af med det. Under
alle omstændigheder har kælderen flydt med møbler igennem
det sidste år.
To ildsjælde her rydder op og
sorterer. Det, som umiddelbart
skal gemmes, det, som kan glæde

vores institutioner, og endelig
det, som kan gå til værdigt
trængende. Alt for at spare. En
del må desværre kasseres.
I, der har afleveret, ildsjælene,
som har sorteret og udleveret,
har glædet en mængde institutioner. Alle vores skrivemaskiner
Triumf, og den gode gamle IBM
skrivemaskine, som mange kender, er endt deres dage i Afrika.
Alt i alt er mange mennesker blevet glade.
Vi har stadigvæk borde, lidt reoler, arkivskabe, som institutionerne er velkommne til at få. Dog
må I selv sørge for kørsel. Send
os en mail, hvis du har et behov
på din arbejdsplads.
Elektronisk handel
Indkøbsafdelingen underviser i
Web-indkøb elektronisk indkøb/
bestilling. Vi har allerede undervist en del kolleger i institutionerne. Kunne du tænke dig at
komme med på kursus, kan vi
kontaktes, se nedenfor. Vi lærer
dig det på en halv dag.
Har du tips, ris/ros, ønsker til
aftaler eller idéer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Lise Lotte Vestertjele, Jan Hansen
og Melitta Keldebæk
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Skal et sommerhus altid være
et sommerhus?
Feriefonden for ansatte
ved Høje-Taastrup Kommune ejer i øjeblikket fire
sommerhuse. Husene
udmærker sig ved at ligge
i en afstand af cirka 1
times kørsel fra Rådhuset,
samt ved den særdeles
rimelige leje kommunens
ansatte skal betale, og
som ligger en del under
hvad man ellers betaler på
det private udlejningsmarked for tilsvarende
huse.
Råd til endnu et hus
Feriefonden har det økonomiske
grundlag for at anskaffe yderligere et sommerhus. Feriefondens
bestyrelse har i den sammenhæng diskuteret, hvad det egentlig er, de ansatte i kommunen
efterspørger. Med de seneste års
meget voldsomme prisstigninger
på sommerhuse, kommer man let
til at betale noget mere end 1 million kroner for et hus af den størrelse og kvalitet, som et udlejningssommerhus skal have i den
østlige del af Danmark. Til den
pris kan man få andre typer ferieboliger, og bestyrelsen har allerede drøftet forskellige alternativer.
Sverige eller Provence?
Måske ønsker man en ødegård i
Sverige, en ferielejlighed i Hirtshals, et byhus i Faaborg, et
rustikt landhus i Provence eller
måske noget helt femte. Vedtægterne er i denne sammenhæng
meget rummelige. Feriefondens
bestyrelse er derfor interesseret i

16

ANNONCE

Sommerhuse til leje
Medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune kan yderst fordelagtigt
leje sommerhuse.
Pris i højsæsonen er 1.800 kr. pr. uge.
z Uden for sæsonen er prisen lavere. Oplysninger om de forskellige priser kan ses på intranettet. Eksempelvis koster en weekend 450 kr. eller perioder under en uge 200 kr. pr. døgn.
z

Udlejer er Feriefonden. Se oversigt over bestyrelsesmedlemmerne
på side 18.
Feriefondens sommerhuse ligger alle tæt ved stranden. Kørselsafstanden fra Høje-Taastrup Kommune er ca. 1 time for alle huse.
Feriefondens vedtægter og yderligere information om hvert
enkelt hus kan ses på intranettet. Derudover kan du på disse
sider læse lidt om sommerhusene.
Heidi Pedersen, Inkasso- og Kontrolcentret står for udlejning.
Hun kan træffes på tlf. 1457 i rådhusets arbejdstid eller via email/GroupWise.

din mening - også fra dig, som
hidtil ikke har benyttet Feriefondens tilbud. Måske har du ikke
været interesseret i et traditionelt
sommerhus, men kunne godt
tænke dig at kunne leje en feriebolig af anden slags.
Hvad synes medarbejderne?
Bestyrelsen vil også gerne vide
om, det nuværende udbud af
ferieboliger er stort nok. Det ville
være en rigtig dårlig idé at købe
en ny feriebolig for efterfølgende
at opdage, at der egentlig ikke er
brug for den. Det er bestyrelsens
fornemmelse, at det kun er en
mindre del af kommunens ansatte, der benytter Feriefondens faci-

liteter, men om det skyldes dårlig
markedsføring eller om årsagen
er en helt anden, er ikke klart for
bestyrelsen.
Send derfor et par linier til formanden eller næstformanden
enten per mail eller brev, hvori
du kommer frem med dine
meninger om Feriefondens aktiver - både de nuværende og
fremtidige. Vi håber naturligvis
også at høre fra dig, der aldrig
har benyttet dig af faciliteterne,
så du måske fremover også gerne
vil “være med”.
Feriefonden for ansatte i
Høje-Taastrup Kommune

Irisvej
Irisvej 20, Marielyst
4873 Væggerløse
Længehus på 56 m2, opført i 1972.
Derudover et anneks.
I huset er der et soveværelse med dobbeltseng og yderligere to sovepladser i
annekset. I alt fire sovepladser.
Flere detaljer og billeder på intranettet.

Møståsen
Møståsen 1B, Nyrup Strand
4500 Nykøbing Sjælland
Kalmar hus på 70 m2, opført i 1986.
I huset er der to soveværelser med
dobbeltsenge og yderligere to værelser
med etagesenge. I alt 8 sovepladser.
Flere detaljer og billeder på intranettet.

Pajesøvej
Pajesøvej 19, Nyrup Strand
4500 Nykøbing Sjælland
Kalmarhus på 50 m2, opført i 1991
I huset er der et soveværelse og et
kammer med i alt fire sovepladser.
Flere detaljer og billeder på intranettet.

Rådyrvej
Rådyrvej 33, Høve Strand
4550 Asnæs
Skarridsøhus, vinkelhus på 56 m2,
opført i 1983.
I huset er der et soveværelse med dobbeltseng og yderligere to værelser,
hvoraf det ene er med køjeseng. I alt 6
sovepladser.
Flere detaljer og billeder på intranettet.
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Her ses billeder fra sommerhuset på Rådyrvej 33, Høve Strand ved Asnæs.

Feriefondens bestyrelse pr. 17. juni 2004 (perioden 2004 - 2007)
Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Telefon

E-mail

Formand
repr. ledelsen

Nils Olsen
Byrådscentret

1833

nilsols@htk.dk

Næstformand

Nils Peter Riising
Charlotteskolen

2340

niels.peter.riising.skolecom.dk

Kasserer

Ole Stengård Olsen
Driftsbyen

1100

ingen

Menigt medlem

Birte Hansen
Magdabørnehaven

3200

ingen

Menigt medlem

Rita Møller
Aktivitetscenter Espens Vænge

2500

ritamoe@htk.dk

Menigt medlem

Orla Riis
Teknik- og Miljøcenter

1288

orlari@htk.dk
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Nyt om navne

Fødselsdage & jubilæer
Mandag den 25. oktober 2004
Rengøringsassistent Johnna Simonsen, Rengøringsafdelingen,
50 års fødselsdag.
Tirsdag den 26. oktober 2004
Rengøringsassistent Borghild Doris
Olsen, Rengøringsafdelingen,
50 års fødselsdag.
Onsdag den 27. oktober 2004
Socialformidler Monica Eversen Johansen, Erhvervscenter, 25 års jubilæum.

Mandag den 1. november 2004
Dagplejer Annette Larsen, Dagplejen,
25 års jubilæum.
Lørdag den 6. november 2004
Dagplejer Lone Hansen, Dagplejen,
50 års fødselsdag.
Lørdag den 6. november 2004
Ekspeditionssekretær Leif Aage Pedersen, Økonomi- og Analysecenter,
50 års fødselsdag.

Torsdag den 28. oktober 2004
Overassistent Hanne Gersvang, Team
Dagpenge, 25 års jubilæum.

Lørdag den 6. november 2004
Pædagogmedhjælper Hanne Geralis,
Daginstitutionen Minigiro,
50 års fødselsdag.

Torsdag den 28. oktober 2004
Pædagogmedhjælper Annette Vennestrøm Petersen, Daginstitutionen Regnbuen, 25 års jubilæum.

Søndag den 7. november 2004
Fuldmægtig Jane Julie Remontius,
Inkasso- og Kontrolcenter,
50 års fødselsdag.

Fredag den 29. oktober 2004. Gartner
Kim Jørgensen, Driftsbyen,
25 års jubilæum.

Tirsdag den 9. november 2004
Overlærer Nini Elisabeth Neye, Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag.

Søndag den 31. oktober 2004
Sygehjælper Anette Ryan, Hjemmeplejen Distrik Nord, 50 års fødselsdag.

Torsdag den 11. november 2004
Overlærer Bjarne Holm, Sengeløse
Skole, 50 års fødselsdag.

Mandag den 1. november 2004
Overlærer Else Dalmann Olsen, Fløng
Skole 40 års jubilæum.

Lørdag den 13. november 2004
Fuldmægtig Lise Jensen, Inkasso- og
Kontrolcenter, 50 års fødselsdag.

Mandag den 1. november 2004
Pædagogmedhjælper Sinikka Astrid
Gregersen, Daginstitutionen Parkhave,
25 års jubilæum.

Mandag den 15. november 2004
Kontorfunktionær Katja Hammel, Sengeløse Bibliotek, 50 års fødselsdag.

Mandag den 1. november 2004
Beskæftigelsesvejleder Johanne Larsen, Hjemmeplejen Distrikt Øst,
25 års jubilæum.
Mandag den 1. november 2004
Assistent Lissi Karoline Hansen Jacobsen, Vuggestuen Planten,
25 års jubilæum.
Mandag den 1. november 2004
Pædagogmedhjælper Birgit Linda Baagøe, SFO Charlotteskolen,
25 års jubilæum.

Torsdag den 18. november 2004
Overlærer Angreth Herdis Steffensen,
10. Klasse Skole, 50 års fødselsdag.
Tirsdag den 23. november 2004
Køkkenassistent Ellen Bøgelund Jensen, Taastrup Kulturcenter,
25 års jubilæum.
Tirsdag den 23. november 2004
Skoleinspektør Marianne Witt, Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag.

Onsdag den 1. december 2004
Bibliotekschef Leon Hedegaard Rye,
Biblioteksadministration,
25 års jubilæum.
Fredag den 3. december 2004
Gartner/Holdformand John Green
Jakobsen, Driftsbyen, Parkvæsen,
25 års jubilæum.
Fredag den 3. december 2004
Pædagogmedhjælper Birgit Inge Felfel,
Daginstitutionen Oasen,
50 års fødselsdag.
Mandag den 6. december 2004
Overassistent Janne Nielsen, Familieog socialcenter, 50 års fødselsdag.
Lørdag den 11. december 2004
Assistent Pia Jørgensen, Daginstitutionen Ny Vesterby, 50 års fødselsdag.
Tirsdag den 14. december 2004
Social- og sundhedshjælper Susan
Saxosen, Hjemmeplejen, Distrikt Tværgående, 50 års fødselsdag.
Søndag den 19. december 2004
Lærer Charlotte Sutton, 10. Klasse
Skole, 50 års fødselsdag.
Mandag den 20. december 2004
Pædagogmedhjælper Hellen Agnete
Else Lo Turco, Børnehuset Solsikken,
50 års fødselsdag.
Onsdag den 22. december 2004
Fuldmægtig Jens Peter Olsen, Inkassoog Kontrolcenter, 50 års fødselsdag.
Søndag den 26. december 2004
Specialarbejder Charles Donald Horst
Pedersen, Driftsbyen, Parkvæsen,
50 års fødselsdag.
Torsdag den 30. december 2004
Pædagogmedhjælper Merete Harborg,
Daginstitutionen Agerhønen,
50 års fødselsdag.

Fredag den 26. november 2004
Assistent Anette Jensen, Daginstitutionen Klokken, 50 års fødselsdag.
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Er du til jul?
Er du til jul og julerier - nissebørn og nissehuer, kræmmerhuse
og hjerter, juleløbere, julepynt,
dekorationer og alt muligt andet,
der har med jul at gøre? Så kan
det være, at du har lyst til at
udstille ved rådhusets juleudstilling, der som sædvanligt er medarbejdernes udstilling.

ge dine juleting til kolleger og
borgere, der besøger udstillingen.

Udstillingen vises i rådhusets
foyer foran byrådssalen. Der er
både vægplads og montrer til
rådighed. Du kan vælge blot at
vise frem, eller du kan vælge at
lægge en prisliste og et telefonnr./e-mailadresse med på
udstillingen, så du også kan sæl-

Hvis du har lyst til at være med,
så kontakt Annemarie Rasmussen, tlf. 43 99 22 87, eller evt.
undertegnede på tlf. 1844 eller
birgittesan@htk.dk.
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Udstillingen åbnes af borgmester
Anders Bak torsdag den 2.
december kl. 17, hvorefter der
bydes på gløgg og mundgodt til
gæsterne. Alle er hjerteligt velkomne til åbningen.

Birgitte Skou Andersen
informationschef

Adresse - label

»Nyt fra Høje-Taastrup Kommune
- din arbejdsplads«

