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Julen kom til
Høje-Taastrup
Traditionen tro var mange børn og
voksne mødt op på pladsen foran
rådhuset den 25. november for at
se juletræet blive tændt.
Borgmester Anders Bak og teaterleder Mogens Holm kaldte på julemanden, som kom i sit juletog. Og
efter alle kunstens regler skulle han
tænde lysene i juletræet. Tryllestaven, som ellers var beregnet til at
tænde lysene, virkede vist ikke helt
efter hensigten. Først efter hjælp
fra de mange fremmødte kom der
endelig lys i juletræet.
Og så skulle der synges julesange,
og danses om juletræet. Musikskolens leder Jan Hansen m.fl. stod for
akkompagnementet.
Julemanden fik hjælp til at dele pebernødder og karameller ud af søde nissepiger og nissedrenge.
cbø
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Kommunaldirektørens Hjørne

Fokus på kvalitet og
trivsel i 2005
Juletiden er over os, og
dermed er det også tid til
at ønske alle medarbejdere en glædelig jul og et
godt nytår.

indgå i et fast samarbejde med
andre kommuner. Beslutningen
betyder derfor, at byrådsvalget
vil forløbe helt i de vante rammer og på samme tilfredsstillende måde som altid.

Jeg vil komme ind på dem om
lidt, men jeg skal huske først at
nævne, at er man interesseret i
flere oplysninger, kan virksomhedsplanen i sin helhed læses på
intranettet.

For mange af kommunens administrative medarbejdere er juleferien lagt i faste rammer. Det er jo
i år, hvad man kalder arbejdsgiverjul, så lukningen af rådhuset
mellem jul og nytår giver masser
af fritid, så man hjemme kan lade op til udfordringerne i det
nye år. Jeg vil tro, at man de fleste steder i kommunen netop oplever uge 53 som mere stille end
ellers. Derfor har også medarbejderne hér gode muligheder for at
komme sig oven på julemaden
og forberede sig på nytårets
komme.

Der skal i 2005 også afvikles et
folketingsvalg. Hvornår det udskrives, ved kun statsministeren,
så lidt usikkerhed vil 2005 byde
på. I 2001 blev tre valg som bekendt afviklet på samme dag.
Det var bestemt en udfordring,
som flere steder uden tvivl er
blevet evalueret til bunds både
administrativt og politisk.

I 2005 ønsker byrådet at sætte fokus på to emner, nemlig 'kvalitet
og evaluering' og 'trivsel og udvikling på arbejdspladsen'.

Nye udfordring og muligheder
Det er der også god grund til.
2005 vil for os alle byde på flere
udfordringer og flere nye muligheder end normalt. Det har vi
hørt før, vil mange instinkitivt reagere. Ja, men 2005 bliver alligevel anderledes.
Vi ved, at der i 2005 skal vælges
et nyt byråd. Den slags sker kun
hvert fjerde år. Det har også
længe ligget i kortene, at HøjeTaastrup Kommune har "den rette størrelse", når det nye kommunale danmarkskort skal tegnes.
Alligevel var det først i november, at byrådet vedtog ikke at
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Men det faktum, at 2005 er valgår, vil betyde en øget fokus og give nye vinkler på vores arbejde
og resultater. Det er ikke kun lokalt, at den kommunale service
vendes, for de lokale emner inddrages i stigende grad i den
landspolitiske valgkamp. Om det
så er en fordel eller en ulempe,
vil jeg overlade til andre at vurdere. Den landspolitiske fokus er
i hvert fald et faktum allerede
nu.
Direktionens virksomhedsplan
Vi har i direktionen vedtaget
virksomhedsplanen for 2005. Planen tager som altid udgangspunkt i byrådets ønsker og prioriteringer til næste år. Vi udmønter fra direktionens side disse i
nogle temaer, som der skal arbejdes intenst med i årets løb.

Tema med fokus på 'kvalitet og
evaluering'
Gennem de senere år har vi i den
kommunale verden fået kastet
mange sultne blikke efter, hvad
vi laver. Det er vel ikke for meget
at sige, at iveren for at kaste sig
over byttet kan være ganske stor.
Nogle gange afstedkommer enkeltsager en ikke ubetydelig opmærksomhed, mens det andre
gange er medierne, centrale evalueringsinstitutter, forskere eller
internationale organisationer, der
påpeger vinkler af den kommunale opgaveløsning, der kunne
være udført på en anden måde.
Jeg ved, at vi alle i Høje-Taastrup
Kommune gør alt, hvad vi kan
for at leve op til de forpligtelser,
normer, forventninger, ensartethed m.v., der måtte være til os i
dag og for den sags skyld i morgen. Men for at fremtidssikre os
endnu bedre har Byrådet bedt os
fokusere på 'kvalitet og evaluering' som løftestang til at udvikle
organisationen og opgaveløsningen.

Det er Byrådets ønske, at den
samlede organisation bliver langt
bedre til at måle og vurdere effekten og nytteværdien af kommunens opgaveløsning. Derfor
skal der hyppigt og systematisk
foretages bruger- og borgermålinger af tilfredshed, trivsel m.v.
Det bliver et vigtigt mål i 2005 at
sikre, at vi udnytter og spreder
den indsamlede viden til at forbedre os. For nogle er dette en
selvfølge i det daglige arbejde at
lære af hinanden, men sker det i
alle tilfælde? Og udnytter vi alle
steder den mulighed, der ligger i
at lære af kolleger i andre kommuner? Sikkert, men gør vi alle
det?
Centercheferne og direktionen
har aftalt at benytte en særlig
model til at arbejde med kvalitet
og evaluering. Denne evalueringsmodel kaldes for KVIK-modellen.
Fokus på 'trivsel og udvikling
på arbejdspladsen'
Byrådet er meget bevidst om, at
Høje-Taastrup Kommune fortsat
skal være et attraktivt og udviklende sted at være ansat. Det

nødvendiggør langvarige og
sammenhængende personalepolitiske initiativer. Byrådet har i
2005 øremærket 500.000 kr. af de
personalepolitiske puljer til formålet.

hedsordningen tilbydes i et afgrænset geografisk område, og
den er i mine øjne et spændende
nyt tiltag ved siden af kommunens andre personalepolitiske tilbud.

Fra direktionens side sætter vi fokus på både medarbejderne og
lederne. Jeg vil først omtale indsatsen over for lederne. Det siger
sig selv, at de skal være klædt på
til at tackle udfordringerne og
kunne løfte de mange forventninger, der er til både kommunen
og dem selv som ledere. Vi
igangsætter derfor forskellige
uddannelses-, trænings- og netværksinitiativer, der kan sikre og
udvikle deres kompetencer.

Kommunens omsorgsnetværk
står for ordningen. Det samme
gælder et andet trivselsprojekt,
der afvikles i tilknytning til Fløng
Svømmehal. Her vil 100 medarbejdere på forskellig form få mulighed for at tage ansvar for deres eget velvære og fysiske form.

Specielt områder med højt sygefravær og/eller lav trivsel vil få
vores bevågenhed. En personalepolitisk måling i december eller
januar blandt samtlige kommunens medarbejdere vil supplere
det billede, som vi allerede har i
dag af steder med behov for særlige initiativer.
Der vil i 2005 blive sat gang i et
pilotforsøg med en sundhedsordning for 400 medarbejdere. Sund-

Hvorvidt nye tiltag som disse to
efterfølgende udbredes til andre
områder i kommunen, afhænger
af, hvordan de bliver modtaget,
og selvfølgelig også af, om det
nytter noget. Så det er klart, at
også disse tiltag skal evalueres og
kvalitetssikres.
Endnu en gang vil jeg ønske alle
en glædelig jul og et godt nytår.
På direktionens vegne,
Henrik Kolind
kommunaldirektør

Blitz
En milepæl i det store om- og tilbygningsprojekt på tre af
kommunens plejecentre blev nået for nylig, idet byrådet kunne invitere til rejsegilde på plejecentret Henriksdal den 30. november. Også på Baldersbo og Sengeløse plejecenter skal der være rejsegilde - begivenheder, der finder sted lige inden jul.
Borgmester Anders Bak gav byggeriet på Henriksdal et par ord
med på vejen, og der blev serveret de obligatoriske rejsegildepølser.

foto: Bjørn Ambjørn

Moderniseringen af de over 25 år gamle plejecentre sker for at
bringe standarden op og gøre plejecentrene mere attraktive og
rummelige. Samtidig udvides centrene, så de får plads til 52 ekstra plejeboliger, hvoraf de ti er beregnet til yngre fysisk handicappede.
Opførelsen af nye tilbygninger afsluttes i efteråret 2005. Herefter
vil der blive foretaget ombygninger af de eksisterende centre, som
vil være endeligt afsluttet ved udgangen af 2007.

3

Trivsel

Hvordan trives og ledes
medarbejderne i Høje-Taastrup
Kommune?
I Høje-Taastrup Kommune er det afgørende, at medarbejderne trives, og at der ydes en
kompetent ledelse. Som noget nyt har Høje-Taastrup Kommune derfor valgt at lave en
trivselsundersøgelse for hele kommunen, som sætter fokus på, hvordan medarbejderne
trives og ledes. Undersøgelsen erstatter den hidtidige ledervurdering samt forskellige
tværgående trivsels- og tilfredshedsundersøgelser.
Hvad er en trivselsundersøgelse?
Formålet med undersøgelsen er
at skabe fælles overblik og fokus
på trivsel i Høje-Taastrup Kommune. Dette skal være med til at
udvikle vores arbejdsplads, så det
er et attraktivt sted at arbejde.
Trivselsundersøgelsen bliver en
årligt tilbagevendende undersøgelse, der behandler to overordnede områder: Trivsel og lederevaluering. Trivsel handler om at
undersøge, hvordan vi som medarbejdere trives på arbejdspladsen. Lederevaluering handler om,
hvordan vi bliver ledet af vores
nærmeste leder i det daglige arbejde. Alle skal derfor besvare en
række spørgsmål, der omhandler
de to områder.
Vigtigt at udfylde
spørgeskemaet
I løbet af december bliver der udsendt et spørgeskema til alle
medarbejdere i Høje-Taastrup
Kommune. Det er vigtigt, at
samtlige medarbejdere udfylder
spørgeskemaet.
Besvarelserne er anonyme. Det er
analysefirmaet Enalyzer A/S,
som modtager og indtaster besvarelserne. De resultater, som HøjeTaastrup Kommune modtager,
indeholder ikke personlige oplysninger.
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Hvad fører undersøgelsen til?
I februar vil undersøgelsesresultaterne ligge klar. Resultaterne
skal føre til en konstruktiv debat,
der udvikler Høje-Taastrup Kommune som arbejdsplads. Resultaterne vil både blive opgjort for
hele kommunen og for de enkelte
sektorer og arbejdspladser i kommunen. Konkret vil resultaterne
blive fremlagt for de lokale sektorudvalg. Det er de lokale sektorudvalg, som efterfølgende er
ansvarlige for at træffe initiativer
på baggrund af undersøgelsen.
Din nærmeste leder er ansvarlig
for, at I på arbejdspladsen har en
konstruktiv dialog omkring resultaterne. Derudover vil resultaterne indgå i lederens årlige
'personlige lederudviklingssamtale'.
Har du spørgsmål til undersøgelsen, så kontakt Jonas Balslev
Andersen på jonasan@htk.dk
eller tlf:1847.

Foto: Kenn Thomsen

Jonas Balslev Andersen
Byrådscentret/
Konsulent- og IT-staben

Trivsel

Omsorgsnetværket sætter
fokus på sundhed, trivsel
og sygefravær i 2005
Omsorgsnetværket sætter nu punktum for året der gik, og sætter fokus på de aktiviteter, der vil præge 2005. Omsorgsnetværket har hidtil primært haft fokus på sygefravær
og omsorg på kommunens arbejdspladser, under målsætningen om at gøre fravær til
nærvær. I 2005 udvider omsorgsnetværket sine aktiviteter ved også at arbejde målrettet
med sundhed og trivsel.
Et tilbageblik på indsatsen over
for sygefraværet
Økonomiudvalget besluttede i
2001 en særlig målrettet indsats
mod sygefraværet. Baggrunden
var blandt andet en måling der
viste, at sygefraværet i HøjeTaastrup Kommune i 1999 var
det højeste blandt kommunerne
i Københavns Amt.
Kommunen kan i dag se tilbage
på en aktiv indsats for at nedbringe sygefraværet på vores arbejdspladser. De årlige målinger
blandt de 18 kommuner i amtet
viser, at indsatsen har båret
frugt. Høje-Taastrup Kommune
har bevæget sig fra det højeste
sygefravær til "kun" det femte.
højeste sygefravær fra 1999 til
2003. Det er især hjemmeplejen,
som har haft en mærkbar nedgang i sygefraværet. Hjemmeplejen har arbejdet målrettet
med sygefraværet, hvilket altså
har sat en meget positiv udvikling i gang og har vist gode resultater.
I en generel betragtning er HøjeTaastrup Kommune blevet bedre
til at arbejde med sygefraværet.
Men vi kan blive endnu bedre,
og vi har fortsat arbejdspladser,
der ligger højt i vores sygestatistikker. Derfor dedikeres også
2005 til en aktiv indsats for at
nedbringe sygefraværet, og for

at få de sidste arbejdspladser
med på den vogn, hvor der aktivt sættes ind overfor sygefravær.
2005: Flere aktiviteter med fokus på sygefraværet
Gennem 2005 iværksættes der
flere målrettede aktiviteter, der
kan klæde vores ledere på til arbejdet med sygefraværet. Dette
vil bl.a. handle om, hvordan lederen sammen med medarbejderne kan gå i dialog om arbejdspladsens sygefravær, hvilke
beføjelser der er indeholdt i personalejuraen, hvordan lederen i
samarbejde med personalet udarbejder en lokale sygepolitik og
så videre. Det er vigtigt, at vores
ledere får en dybdegående forståelse af, hvordan sygefravær
generelt håndteres, og hvordan
medarbejderne involveres i at tage ansvar for egen sygdom. Sygefraværet i Høje-Taastrup kommune skal ikke være et emne,
der kun involverer lederen - det
skal og er et emne, der involverer hele arbejdspladsen.
Det bliver et stadig større krav til
hver enkelt leder, at der på arbejdspladsen udarbejdes en konkret handlingsplan for, hvordan
sygefravær nedbringes og forebygges. Lederne skal klædes på
til dette arbejde, og derfor vil
Omsorgsnetværket gennem 2005

iværksætte flere initiativer, som
vores ledere kan trække på, når
de skal arbejde konstruktivt med
sygefravær. Omsorgsnetværket
vil stå klar med værktøjer, der
kan hjælpe med det konkrete arbejde med sygefravær og omsorg, der vil blive afholdt fyraftensmøder med fokus på psykisk
arbejdsmiljø, nedsat erfaringsgrupper som rammen om de
daglige spørgsmål samt igangsat
kurser, hvor lederne dygtiggøres
i, hvordan de kan arbejde med
sygefravær og omsorg. Alt dette
skal gennem 2005 hjælpe lederne
med at skabe en målrettet arbejdsindsats, som kan forankres i
hele personalegruppen.
2005: Nye aktiviteter med fokus
på sundhed og trivsel
Omsorgsnetværket sætter sundhed og trivsel på dagsordenen i
2005. Det handler om at sikre et
godt arbejdsmiljø, skabe endnu
mere trivsel samt nedbringe sygefraværet. Byrådet har øremærket en halv million kroner til et
pilotforsøg med sundhedsfremme. Forslaget kommer fra
HovedMed, som har foreslået
byrådet at investere i forbyggende og behandlede tiltag over for
medarbejderne for derigennem at
mindske sygefraværet.
Omsorgsnetværket har yderligere afsat 100.000 kr. til fremme af
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Trivsel
sundhed og trivsel. Tilsammen
har disse økonomiske midler
skabt grobund for to meget
spændende projekter, der sættes
i gang i starten af det nye år. Det
ene projekt køres i samarbejde
med Fløng Svømmehal, hvor er-

farne medarbejdere tilbyder motion og velvære bl.a. i form af
vandgymnastik og massage. Det
andet projekt køres i samarbejde
med Fysiowork, som er en fysioterapeut klinik med erfaring i at
udvikle og vedligeholde medar-

bejdersundhed og generel velvære. Omsorgsnetværket fungerer
som torvholder på begge projekter.
Ane Saabye
Projektmedarbejder
Byrådscentret

Hvorfor har nogle arbejdspladser et
højt sygefravær?
I 2002 kunne man i personalebladet læse, at vi i Høje-Taastrup Kommune er mere syge
end i andre kommuner på Vestegnen. Det store spørgsmål, der fulgte, var naturligvis:
Hvorfor? Det er kendt, at der på forholdsvis ens arbejdspladser er stor forskel på omfanget af sygefravær. Derfor har det været nærliggende at spørge, om forhold på arbejdspladsen kan trække sygefraværet i den forkerte retning. Omsorgsnetværket har
derfor indsamlet erfaringer fra mere end 25 af kommunens arbejdspladser. Erfaringerne
viser, at den enkelte arbejdsplads kan gøre meget for at nedbringe sygefraværet.
Tre slags sygefravær
Årsager til sygefravær kan groft
set opdeles i tre kategorier: De fysiske årsager, de psykiske årsager
og de skjulte årsager. De skjulte
årsager til sygefravær handler om
de situationer, hvor vi ikke er helt
på toppen. Vi kender alle sammen
til at vågne op og være utilpas
med lidt ondt i hovedet, lidt kvalme, en smule svimmelhed eller
lignende. I disse situationer er det
andre og mere skjulte årsager, der
er bestemmende for, om vi går på
arbejde eller vælger sygemeldingen. Det handler bl.a. om vores
personlige normer for sygefravær,
om arbejdspladsens kultur for sygemeldinger, om vores loyalitet
overfor arbejdspladsen og om
trivsel og samvær på arbejdspladsen.
Gå i dialog om de
skjulte årsager
Erfaringerne viser videre, at det
kan betale sig for arbejdspladsen
at gå i dialog om de mere skjulte
årsager til sygefravær. Dialogen
kan styrke bevidstheden om,
hvorfor vi melder os syge. Gen-
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nem den kan arbejdspladsen gøre
op med en dårlig kultur, slappe
normer for sygemeldinger og
hvad der ellers kan gemme sig i
det usagte hjørne af de mere
skjulte årsager bag fraværet. Flere
arbejdspladser med lavt sygefravær har allerede været i dialog
om de skjulte årsager og har
brugt dialogen til sammen at 'aflive' dem. Erfaringen er, at dialogen har gjort en stor forskel og
har været med til at nedbringe sygefraværet betydeligt.
Det skal vi blive bedre til
Dialogen om de skjulte årsager til
sygefravær er blot ét vigtigt indsatsområde i et komplekst samspil af, hvad arbejdspladsen selv
kan gøre for at nedbringe sygefraværet. Tre vigtige nøgleord, som
stikker frem i de mange indsamlede erfaringer er synliggørelse,
dialog og konsekvenser. Arbejdspladserne skal blive bedre til at
synliggøre sygefravær, blive
bedre til at gå i dialog om sygefraværet, og blive bedre til at gøre
det klart, at der er konsekvenser
ved sygefravær.

Sygefraværet i 2005
Erfaringerne viser, at den enkelte
arbejdsplads og den enkelte
medarbejder kan gøre en forskel
og være med til at nedbringe sygefraværet. I 2005 skal der derfor
arbejdes på, at der i højere grad
tages ansvar for sygefraværet. En
start herpå kan være at lade denne artikel danne udgangspunkt
for en diskussion af eventuelle
'skjulte årsager' bag sygefraværet
på din arbejdsplads. Endvidere
arbejder Omsorgsnetværket på at
få omdefineret de mange gode
erfaringer med sygefravær til
konkrete tiltag, der gennem 2005
kan sikre, at den enkelte arbejdsplads selv formår at arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet.
Omsorgsnetværkets kontaktperson, Ane Saabye, kan kontaktes
på lokalnummer 1176 eller på
mail anesa@htk.dk
Ane Saabye
Projektmedarbejder
Byrådscentret

Trivsel
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Blitz
Blitz - Borgerservice En netcafé
med pc'ere til fri afbenyttelse er en af
nyskabelserne i den ny og udvidede
Borgerservice på Høje-Taastrup
Rådhus. Caféen blev indviet ved en
reception for borgere og medarbejdere, torsdag den 4. november. De
mange gæster ved indvielsen vidner
om den store interesse for at hente
oplysninger og betjene sig selv via
nettet.

I november udgav Høje-Taastrup Kommune Budgetavis 2005, der blev husstandsomdelt som indstik i
Lokalavisen. Borgerne har dermed fået mulighed for på
en let og overskuelig måde at læse, hvad de får for
pengene næste år, og hvilke initiativer og hvilket serviceniveau byrådet har vedtaget for 2005. Avisen er
delt ind i ti overskuelige temaer, nemlig:
-Familier og sundhed
-Børns udvikling og uddannelse
-Ældre og handicappede
-Fritid og kultur
-Arbejdsmarked og integration
-Boligsocial indsats
-Byudvikling og miljø
-Veje og trafik
-Borgerservice og rådhuset
-Budget 2005
Avisen kan bl.a. også fås på kommunens biblioteker, i Borgerservice på rådhuset og i servicecentrene i Taastrup og i Hedehusene.
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Mit job

Det er ikke nok at være
sød og rar
Medmenneskelighed og
fordomsfrihed er blot nogle af de egenskaber som
social- og sundhedsmedarbejderen skal besidde.
Mange mennesker tror, at arbejdet som social- og sundhedsmedarbejder består i at støvsuge
og købe ind for sure pensionister,
der skal have hjælp til at komme
på toilettet. I virkelighedens verden begrænser social- og sundhedsmedarbejderens hverdag sig
ikke til kedelige rutineopgaver
og tunge løft.
Rie Kanstrup

Fordomsfrihed
"Det er lidt underligt, at der er så
mange fordomme blandt almindelige mennesker om arbejdet
inden for social- og sundhedsområdet. Som sosu-medarbejder er du nødt til at have et
fordomsfrit syn på andre mennesker. Du kan jo ikke hjælpe
folk ved at pege fingre ad dem,"
siger Rie Kanstrup, som er ved at
uddanne sig til social- og sundhedsassistent i Høje-Taastrup
Kommunes hjemmepleje.
"Det faglige skal selvfølgelig være på plads; men kravene til social- og sundhedsmedarbejderens
menneskelige egenskaber er
mindst lige så vigtige, " tilføjer
hun.
Livskvalitet
Rie er 27 år og er elev i Kollektivet Vesterkøb i Hedehusene.
"Som sosu-assistent laver man
mange forskellige ting hver dag.
Jobbet er alsidigt og meget gi-

vende rent menneskeligt," fortæller hun, "det er personligt udviklende at blive konfronteret med
ømme punkter hos andre mennesker, for så lærer du også dig selv
bedre at kende."
"Man bliver ikke rig af at være offentligt ansat, men det er en stor
tilfredsstillelse at hjælpe folk med
at få deres hverdag til at køre. Det
er med til at sikre deres livskvalitet," understreger hun.
Brænder for psykiatrien
Rie er glad for, at uddannelsen til
social- og sundhedsassistent veksler mellem skolegang og praktik.
"Praktikperioderne sikrer, at jeg
bliver godt klædt på til jobbet.
Det er vigtigt at få prøvet sin viden af i praksis og få lov til at være længere tid om tingene. Man
ikke har jo ikke den samme rutine, når man er ny," fortæller Rie.
"Jeg vil gerne arbejde på et værested for sindslidende, når jeg er

færdig med min uddannelse. Jeg
brænder for psykiatrien," konstaterer hun.
Egil Ussing
Byrådscenter
Vil du vide mere om uddannelsen, se:
www.modtilmennesker.dk.

Fakta om Hjemmeplejen i
Høje-Taastrup Kommune
Arbejder på døgnbasis.
z Har i alt 523 medarbejdere
fordelt på flere faggrupper:
pleje-, administrations-, rengørings-, køkken, træningsog aktivitets-, teknik- og servicepersonale.
z Betjener 1400 brugere.
z Ansætter 37 social- og sundhedshjælperelever om året.
z Tilbyder årligt 24 social- og
sundhedsassistenter elevplads i deres sidste praktikperiode.
z
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IT-sikkerhed er også dit ansvar
I Computerworld den 14.
oktober 2004 var der en
artikel om IT-sikkerhed.
Af denne artikel fremgår: "Ledelsen investerer store summer i
isenkram, som skal øge IT-sikkerheden i virk somheden, men
glemmer at uddanne medarbejderne i basal IT-sikkerhed. Dermed bliver de ansatte det svage
ste led i kæden. Det er konklusionen i en global undersøgelse
som revisions- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young har foretaget blandt IT-chefer."
ComputerWorld havde tillige et
tillæg om IT-sikkerhed den 1. oktober.
I en af disse artikler stod: "En ITchef i et stort firma udtalte: "Vi
bruger for eksempel ikke postprogrammet Outlook, der jo er
en ren virusmagnet".
"En undersøgelse, der havde fokus på IT-sikkerhed, viser, at flere IT-chefer har samme holdning
som denne IT-chef. Microsofts
produkter udgør en sikkerhedsrisiko, fordi hackersamfundet typisk fokuserer på produkter, der
bruges af flest. 11 af de adspurgte IT-chefer havde faktisk overvejet eller overvejede at skifte
Microsofts-produkter ud med
andre af sikkerhedsmæssige
årsager. Det pågældende firma
valgte i 1995 - ud fra en sikker
hedsmæssig betragtning - at satse på Novell GroupWise som
postprogram, og virksomheden
har aldrig været ramt af et virusangreb."
"Cirka hver anden IT-chef skuer
dog også indad, når de største
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problemer skal beskrives. En ITchef beskriver sit største problem
således: Uansvarlig brugeradfærd, som fortsætter trods skriftlige retningslinier og gentagne påmindelser."
Derfor:
Disse artikler har fået Byrådscentret til at overveje, om vi kan gøre
mere for at udbrede kendskabet
til kommu nens IT-sikkerhed. På
det tekniske plan gøres meget,
f.eks. har vi af sikkerhedsmæssige
årsager valgt GroupWise som
post- og kalendersystem allerede
midt i 1990'erne, der sikkerhedsopdateres løbende på Internet Explorer, der virusscannes på mail
ligesom kommunen selvfølgelig
er beskyttet af en firewall (elektronisk sikkerhedsfilter).

Alle ved, hvor slemt det er at
undvære sin PC i et par timer.
Derfor kan man også forestille
sig konsekvenser ne, hvis kommunen "lægges ned" i flere dage.
Byrådscentret - der har ansvaret
for kommunens IT-sikkerhed har på den baggrund valgt, at
skrive en række korte indlæg i
de kommende numre af Personalebladet. Disse korte artikler vil
have vinkler på, hvad du som
bruger selv skal være opmærksom på.
Her på siden kan du se det første
ultrakorte indlæg.
Hanne Nygård Jensen og
Jørgen Hjarnø
Byrådscenter

Sådan gør du:
Låsning af skærm
Når PC'en forlades midlertidigt,
skal forbindelsen til netværket
afbrydes ved at låse skærmen.
Du låser skærmen ved at trykke
Ctrl + Alt + Delete og klikke på
Lock workstation.
Du låser skærmen op igen ved at
trykke på Ctrl + Alt + Delete og
skrive dit kendeord.
Alle brugere tildeles selvstændige brugernavn og kendeord. Brugen af brugernavn og kendeord
samt låsning af PC'er er sikkerhedsforanstaltninger der beskytter dig som bruger og din PC'er
mod uvedkommendes adgang
til, at anvende din adgang til oplysninger på en måde der kan
være til skade for dig.

Medarbejdernes anvendelse af
IT bliver registreret. Der foretages ikke en fuldstændig kontrol
af hvad den en kelte medarbejder foretager sig. Men der udføres stikprøvekontroller af om
systemerne anvendes i overenstemmelse med reglerne for de
pågældende systemer.
Registreringen bruges også til at
sikre, at forsøg på eller tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltningerne vil blive opdaget og
vil kunne føres tilbage til den eller de personer som måtte være
involveret.
Hanne Nygård Jensen og
Jørgen Hjarnø
Byrådscenter

Julehygge

Julehyggetillæg
Tillægget er primært lavet af Mille
Walentini, som var erhvervspraktikant i
Informationsafdelingen i uge 44.
Mille kommer fra 9.B på Charlotteskolen
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Julehygge
Panettone
Italiensk traditionel julekage. En blanding
af rosinbrød og kage.
(6-8 personer)
z 50g gær
z 1½ dl sødmælk
z 4 store æg
z 100g sukker
z 625g hvedemel
z 200g rosiner
z 100g hakket pomeransskal
z 200-250 g blødt smør
Sådan gør du:
Mælken lunes, og gæren udrøres heri. Rør æg, sukker, rosiner, pomeransskal, ca. 500g af melet, samt det
meste af smørret i væsken. Ælt alt med resten af melet, og lad dejen hæve i 1 time, før den formes til en
kugle og lægges i en smurt form. Hæves til over dobbelt størrelse før resten af smørret fordeles på toppen.
Bag ved 180 grader, ca. 40 minutter, og dæk toppen
midtvejs med folie.
>BO BEDRE 2OO2 SAMLEDE IDEER<

Find nisser og vind!
For barnlige sjæle (og dem er vi jo nogle stykker af) er der igen i år mulighed for at vinde
marcipangrise, hvis man er i stand til at finde ud af, hvor mange julenisser (som den på kuponen), der gemmer sig i dette nummer af personalebladet.
Informationsafdelingen har flottet sig og sat hele 10 grisebasser på højkant. Vi trækker lod
blandt de rigtige svar, og svarene skal vi have senest mandag den 20. december kl. 12.00.

Nissekupon

Denne nisse skal tælles med

Det rigtige svar er: Der er ___________ tegnede nisser i personalebladet
Navn:

Arbejdssted:

Hjemmeadresse:

Postnr:

Tlf.nr. ( om dagen )
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Julehygge
Vittighed:
Den fødende kvinde ligger, juleaften,
på fødegangen og skal til at føde. Hun
vrider sig i smerte og mandens hånd er
ved at blive fuldstændigt mast.
Pludselig står julemanden foran dem.
Hør her, siger han til konen. Jeg har en
maskine som kan overføre noget af din
smerte til faderen, og da det nu er jul,
så vil jeg meget gerne hjælpe jer.
Ægteparret bruger ingen betænkningstid og beder julemanden om hjælp.
Julemanden starter med at med at
overføre 25 % af kvindens smerter og
da manden ikke ser medtaget ud, får
han 50 %. Kvinden ligger stadig i store
smerter, men manden ser stadig upåvirket ud. Julemanden øger nu til 75 %,
men stadig intet tegn på smerte hos
manden. Til sidst får faderen al smerten fra kvinden overført og hun får lov
til at føde smertefrit.
Parret siger mange tak for deres julegave. De er lykkelige for de har fået en
lille perfekt datter - men da de kommer
hjem ligger postbudet død i entreen...

Juleleg:
At pakke en gave ind med en hånd.
To personer går sammen om at pakke én
gave ind. De må bruge én arm hver.
Sådan leges der: man deler op i hold, ,med
to pers. på hvert. Hvert hold får en æske,
noget gavepapir, tape og gavebånd.
Nu gælder det om at få pakket gaven ind
hurtigst muligt. Det hold der først får pakket "smukt" ind har vundet. Og det kan
godt være svært, når man kun må bruge
én arm.

Find 5 fejl
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Julehygge
Links:
www.julelege.dk, på denne side kan du og
dit barn få jeres kreative lyster styret. Der er
en masse spændende aktiviteter omkring julen. En hel masse gode julelege.
www.julidannevang.dk denne side handler
også om julen, hvor du kan få en masse gode
ideer om mad, traditioner og en masse andre
gode ting.

Juleudstillingen på
rådhuset
Dronning Margrethes smukke
frugtfad udstilles i december side
om side med kreative medarbejderes kunstværker.

www.julforalle.dk det er også en interessant
juleside, hvor du kan få en masse viden omkring julen, men hvor du og ikke mindst dit
barn kan have det sjovt.

z Ved du hvorfor julemanden får så

meget sex?
- Det er fordi han ved hvor alle de
uartige piger bor.
z Den ene gås til den anden gås

- "Tror du på liv efter julen?"

De kreative medarbejdere er:
Annette Christensen, Rengøringsafdelingen på Grønhøjskolen.
Bodil Michaelsen, Hjemmeplejen
Vesterkøb.
Susanne Dalby, Teknik- og Miljøcentret.
Medarbejderne udstiller alt fra
grydelapper og dækkeservietter til
juleuroer og juletræstæpper.

To blondiner
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z Hvad hedder julemandens kone? -

Mary Christmas (merry Christmas)
z Hr. Hansen hvorfor kommer de for

sent?
- Fordi julen stod for døren!

Ingen papirregninger efter
1. februar 2005
Den 1. februar 2005 er en epokegørende dato - fra denne dag skal al afregning med
offentlige myndigheder nemlig foregå elektronisk. Det betyder, at papirregninger hører
fortiden til. Virksomheder, som sender regninger til kommunen, skal fremover sende regningerne elektronisk, og afregning mellem kommuner skal også foregå elektronisk.
Slut med papirnusseriet
Fremover skal man altså ikke
stemple bilag, skrive kontonummer på og sende det videre til
bogholderiet. I stedet vil regningen komme frem på computeren,
hvor man skriver kontonummeret.
Det smarte er, at der ikke vil være
noget papirbilag - det ligger elektronisk. Korrekt arkiveret og lige
til at hente frem igen, hvis det bliver nødvendigt.
Men for at dette skal lykkes, er
der en række ting, som skal være
på plads. Dette gælder både for de
virksomheder, som leverer varer
til kommunen, og for Høje-Taastrup Kommune.
Nye ord: "Læs ind"-bureau og
EAN-lokationsnumre
Virksomhederne skal fremover enten selv sende en elektronisk regning, eller også skal de sende deres papirregning til et såkaldt
"Læs ind"-bureau. "Læs ind"-bureauet koder udvalgte oplysninger
fra papirregningen og sender dem
videre til kommunen. Men for at
den "omdannede" regning kan
finde frem til den rigtige modtager, skal regningen være påført et
såkaldt EAN-lokationsnummer.
EAN-lokationsnummeret er en
elektronisk adresse, som fortæller,
hvor den elektroniske regning
skal sendes hen. Alle institutioner
og afdelinger i Høje-Taastrup
Kommune får deres eget EAN-lokationsnummer.

Det er en stor opgave at informere alle vores leverandører om
de nye regler, og der vil
selvfølgelig være tale om
en glidende overgang.
Men vi har alle en
interesse i, at det
foregår så hurtigt
som muligt - både for
at få det overstået og
for at vende os til den nye
dagligdag. Så derfor kan
enhver, som bestiller varer, hjælpe med information, idet man
ved hver ordreafgivelse oplyser
om institutionens EAN-nummer.
Brev til leverandørerne
Økonomistyrelsen udsender i
løbet af november et brev til alle
CVR-registrerede virksomheder
med information om elektronisk
fakturering, og Høje-Taastrup
Kommune vil - i det omfang det
er nødvendigt - følge op med
yderligere information.
For vores eget vedkommende
betyder overgangen til elektronisk fakturering, at vi fremover
skal betale regningerne i Webbetaling. Web-betaling kan
sammenlignes med en form for
netbank, hvor vi kan udbetale
penge, betale regninger mv.
Overgangen til elektronisk betaling betyder også, at når vi sender regninger til andre offentlige myndigheder, skal det også

gøres elektronisk. I disse tilfælde
skal vi have deres EAN-lokationsnummer.
For at sikre, at vi alle kan forberede os og være parate til den nye
dagligdag, vil der centralt fra
rådhuset løbende blive informeret, bl.a. om Web-betaling.
Ingen kontanter efter 1. januar
2005
Og så skal vi huske på, at overgangen til elektronisk fakturering
hænger tæt sammen med stoppet
for kontante udbetalinger og
nedlæggelsen af kontant- og forskudskasser. Og vi skal huske, at
kontantkassen på rådhuset nedlægges 1. januar 2005.
Niels Ougaard
Økonomikonsulent
Økonomi- og Analysecentret
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Blitz
Skrækkeligt har det set ud, men til
december genåbnede Køgevej for trafik
- nu i en ny og langt smukkere fremtræden svarende til den første etape,
som blev åbnet i december sidste år.
Åbningen blev fejret søndag den 5. december, hvor de handlende havde arrangeret en festlig dag med juleaktiviteter og underholdning for børnene, og
hvor borgmester Anders Bak ved et arrangement med taler og musikalsk
underholdning officielt erklærede Køgevej genåbnet.
En tid endnu arbejdes der med at få de
sidste dele af byinventaret m.m. på
plads, ligesom der arbejdes på nogle af
sidegaderne. Og tilbage står også arbejdet med Køgevejs pladser og torve. Det
store torv foran Taastrup Ret er ved at
blive omdannet, mens pladsen foran
Medborgerhuset, Axeltorv og den såkaldte Sydplads først bliver sat i værk
næste år.

Nettrafik i top: Det går helt forrygende med besøgstallene på kommunens hjemmeside, www.htk.dk. I nogen tid har der
været knas med statistik-programmet, men da KMD kunne melde dette klar igen, kunne vi konstatere, at oktober var vores største besøgsmåned hidtil med 84.000 besøgende. Tallene er som hidtil renset for kommunens medarbejderes brug af
www.htk.dk. De flotte brugertal og vores nylige resultat med fem netkroner og en placering som nr. 18 i Bedst På Nettetkonkurrencen forpligter, og der vil i det kommende år bl.a. blive kigget på design, hjemmesidens opbygning og en fortsat
udvikling af ny og bedre digital service.
Inden længe udvider vi med en kort-løsning, hvor du fx kan klikke på "Find nærmeste daginstitution, skole etc.". Vi fortsætter også udbygningen med hjemmesider til institutioner m.m. - bl.a. kommer plejecentrene nu med på nettet. Husk at
klikke på "Abonnement" på hjemmesiden og få automatisk e-mail med de emner, du ønsker at følge med i. (BSA)
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Tips til dig som køber ind til kommunen

Når indkøbsaftalen er for dyr
Indkøb af teknisk udstyr
Køber du ventilationsudstyr eller
andet teknisk udstyr, skal du sikre flere ting:
z Produktet skal opfylde de forventninger, du har.
z Produktet skal have lavest muligt energiforbrug.
z Produktet skal være velegnet til
installation i den bygning, hvor
det skal fungere.
z Produktet skal købes økonomisk mest fordelagtigt.
Hvilken mundfuld. Heldigvis er
der hjælp at få, så du kan bruge
din tid på din kerneopgave.
Teknik eller bygningsdele
Hvis en institution har behov for
at indkøbe noget teknik eller
bygningsdele, skal de søge rådgivning hos Bygge- og anlægsafsnittet i Ejendomscenteret, Afsnitsleder Tove Sanderbo på lok.
1230. Her er medarbejdere med
mange forskellige tekniske kompetencer. Her vejleder de i hvilke
produkter der bør indkøbes, og
giver en samlet vurdering af produktets holdbarhed, egnethed til
opgaven og energiforbrug. Når
det rette produkt er fundet, kan
enten Indkøbsafdelingen eller
Bygnings- og anlægsafsnittet indhente tilbud og lave aftale om
køb. Hvis det drejer sig om
tekniske installationer, der skal
monteres i en bygning, skal Bygnings- og anlægsafsnittet føre tilsyn med at arbejdet bliver udført
forskriftsmæssigt, så vi er sikre
på at tingene fungerer som de
skal.
Vi er glade for vores forrige indlæg, om indkøbet med et ventilationssystem der gik galt, har givet anledning til mere nyttig
vidensdeling.

SKAL-aftaler skal følges
Du ønsker selvfølgelig at købe
ind økonomisk mest fordelagtigt.
Du kan være bundet af kommunens aftale, fordi direktionen har
besluttet, at det er en SKAL-aftale. Direktionens begrundelser for,
at det skal være en SKAL-aftale,
fremgår af kommunens indkøbspolitik.
Så får du et tilbud, der er billigere, hvilket du selvfølgelig straks
mailer Indkøbsfunktionen om.
Du undrer dig over, at SKAL-aftalen ikke straks annulleres, du
har jo mailet et billigere tilbud.
Det er der en forklaring på.
Dumping af priser
Det sker, at andre på markedet
går ind og sænker deres pris til
under den pris, vi har opnået ved
vores aftale. Selvom vi sikrer, at

alle aftaler har en rimelig prisreguleringsaftale. Der kan være
mange grunde til at konkurrenterne sænker prisen. Måske sænker de prisen på netop dette ene
produkt, fordi så køber du noget
af alt det andet de har. Fuldstændig som slagtilbud i Netto. Konkurrenten tjener måske ind på
dette ekstrasalg af andre produkter, hvad de har sat til på det produkt, der fik dig til at vælge dem
i stedet. Dumping kaldes dette.
En vare udbydes så billigt, at det
må opfattes som uden mulighed
for at tjene på produktet. Nok
snarere sættes penge til.
Hver gang Indkøbsfunktionens
medarbejdere hører om, at vores
aftaler er for dyre, kontakter vi
altid leverandører, for at høre om
der er muligheder for at sænke
vores aftalepris. Hvis vi efter den
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undersøgelse finder ud af, at det
sandsynligvis drejer sig om dumping, så er der ikke noget vi kan
gøre. Er det en SKAL-aftale, så
hænger du desværre også på
den.
Anklage om kontraktbrud
Vi oplever i øjeblikket, at der tilbydes billigere kopipapir end på
Kommunens SKAL-aftale. Kommunen har sammen med tre andre kommuner foretaget EU udbud på kopipapir. Vores pris er
samme pris, som Statens og
Kommunernes Indkøbsservice
har fået efterfølgende med deres
senere EU-udbud, hvor de lovede
en årlig indkøbsmængde langt
større end os fire kommuner tilsammen! Når vi har foretaget
EU-udbud, er det for at sikre at
kommunen overholder de gældende regler på området. Når vi
har budt ud med, at vi køber ind
for en anslået indkøbsmængde
hvert år, så kan vi blive anklaget
for at bryde kontrakten, når vi ikke gør det, og det kan få konsekvenser.
Ny aftale på Tolkebistand
Efter ønske fra brugerne er indgået en ny aftale om levering af
tolkebistand. Kommunens nye leverandør hedder Tolketjenesten
A/S. I den nye aftale har vi fået
meget favorable priser. Du kan se

aftalen med telefonnummer, priser mv. på Intranettet. Ved bestilling skal benyttes en bestillingsblanket. IT sørger for at den
bliver lagt ind som Wordskabelon i DocsOpen. Direktionen har
besluttet, at denne aftale er en
SKAL-aftale, du må derfor ikke
benytte andre Tolke.
Ny aftale på brændstof
Staten og Kommunernes Indkøbsservice udbød brændstof,
smøreolie, bilvask og andre
ydelser, du normalt køber på en
servicestation. Kommunen var
med i brugergruppen, der var
med til at udforme udbudsmaterialet. Som resultat af dette udbud, har SKI indgået af tale med
tre leverandører, en primærleverandør og to sekundære leverandører. De tre nye leverandører er:

mængden, der har været i udbud, var enorm. Forsvaret, Århus
Lufthavn og DSB har med deres
indkøbsmængde bidraget til den
gode pris. Direktionen har derfor
besluttet, at denne aftale er en
SKAL-aftale.
Kommunens aftaler
Du kan finde dem på intranettet,
under Sådan gør du, vælg Indkøb, vælg Webindkøb, vælg Se
alle indkøbsaftaler. Her kan søges
på både varegrupper og leverandørnavn. Ring endelig, hvis det
ikke lykkes.
Elektronisk handel og faktura
Lær om elektronisk handel på en
halv dag og du vil få det nemt
med elektroniske fakturaer på de
leverandører, der kan e-handles
med.

z

Statoil A/S primær leverandør
z Kuwait Petroleum A/S
z A/S Dansk Shell

Indkøbsafdelingen underviser i
Web-indkøb, elektronisk indkøb/
bestilling. Kontakt os.

Du bør tilstræbe at anvende primærleverandøren. Men har en af
de 2 andre leverandører en servicestation tættere på dig, benytter du selvfølgelig den i stedet
for.

Har du tips, ris/ros, ønsker til aftaler eller idéer, er du naturligvis
altid velkommen til at kontakte
os.

Priserne i de nye aftaler er bedre
end vi selv kunne opnå, fordi

Med venlig hilsen
Lise Lotte Vestertjele, Jan Hansen
og Melitta Keldebæk
Indkoebsafdelingen@htk.dk

Personaleblad 2005 - udgivelsesplan
Nr. 1 2005: Udkommer onsdag
den 2. marts. Afleveringsfrist for
artikler m.m.: mandag den 7.
februar om morgenen.

Nr. 3 2005: Udkommer onsdag
den 15. juni. Afleveringsfrist for
artikler m.m.: mandag den 23.
maj om morgenen.

Nr. 5 2005: Udkommer onsdag
den 26. oktober. Afleveringsfrist
for artikler m.m. mandag den 3.
oktober om morgenen.

Nr. 2 2005: Udkommer onsdag
den 20. april. Afleveringsfrist for
artikler m.m: tirsdag den 29.
marts om morgenen.

Nr. 4 2005: Udkommer onsdag
den 24. august. Afleveringsfrist
for artikler m.m.: mandag den 1.
august om morgenen.

Nr. 6 2005: Udkommer onsdag
den 14. december. Afleveringsfrist for artikler m.m.: mandag
den 21. november om morgenen.
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Arbejdstilsynet kommer! - og
det er vi glade for!
Det var med stor spænding, vi ventede på arbejdstilsynets "dom" efter
besøget på Fløng skole.
Vi havde en udmærket samtale
og en efterfølgende opsummering efter rundvisningen, men
der var fra den tilsynsførendes side mange bemærkninger og forslag til ændringer. Nogle fejl kunne rettes på få minutter, andre
blev ændret de kommende dage.
Arbejdstilsynet var særligt interesseret i, hvad der var gjort for at
forbedre det psykiske arbejdsmiljø, efter der havde været indberet
af to arbejdsskader hos os.
På det fysiske område var det
især kemikaliesamlingen i fysik,
der interesserede. Efter et påbud
på en anden skole i kommunen
havde vi handlet forholdsvis hurtigt, og igangsat en proces for
mærkning og registrering. At
denne proces var igangsat gjorde,
at vi undgik påtale.

Et par stationære boremaskiner i sløjd
kunne afskærmes
bedre, hvilket
blev gjort på en
halv time. Lås
på skabet med
opvasketabletter blev monteret.
På baggrund af
besøget har jeg
følgende råd til sikkerhedsgrupperne:
J Alle personalepolitikker (kriseplan, evakueringsplan, information til
nyansatte) samles i én
arbejds- miljømappe med
forord med mål og indsatsområder.
J Alle referater fra sikkerhedsgruppens regelmæssige møder indeholder angivelse af
hvem der gør hvad - hvornår.
J Der er ajourførte handleplaner for fysisk- og psykisk
APV.

J

J

Kemikalierne i fysik er faremærkede, der er en arbejdsgiverbrugsanvisning og de
opbevares korrekt.
Sikkerhedsgruppen checker
ved selvsyn lokalerne årligt.

Men det er ingen sovepude! Vi
har meget at forbedre endnu:
manglende gruppearbejdsrum,
ventilationsstøj, lugt- og støjgener, solafskærmning, kommunikation, planlægning og meget,
meget mere.
Det vigtigste var, at vi "havde
god styring af arbejdsmiljøet og
hovedsageligt lever op til kravene i arbejdsmiljøloven".
Derfor fik vi den!

Niels Bo Varming.
Sikkerhedsrepræsentant
Fløng Skole
Fløng Skole
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E-learning
Undervisning i IT når som
helst og hvor som helst.
Høje-Taastrup Kommune har
indgået aftale med Børsen Academy, og kan tilbyde alle ansatte
adgang til Børsen e-learning. "Elearning" er undervisning på pc
ved hjælp af video, lyd og billeder.

gang til en pc på arbejdspladsen,
har mulighed for at blive registreret med en privat e-mail. Har
man ikke internetforbindelse
hjemme, kan man låne en cd-rom
i en periode.
Børsen e-learning hentes fra
internetadressen:
www.borsen-academy.dk.
Naturtegn, Poul Erik Nielsen

Tilbudet gælder moduler inden
for Word, Excel og Powerpoint,
dokumenthåndteringssystemet
Docs Open og mailsystemet
GroupWise.
Ansatte, som har adgang til en
arbejds-pc, har allerede fået en
velkomst-e-mail fra Børsen. Alle
andre ansatte, som ikke har ad-

Har du spørgsmål eller vil du
bare gerne have adgang til Børsen e-learning, så kontakt Anette
Zacho på tlf. 43 59 11 74 eller
anetteza@htk.dk.
Anette Zacho
Byrådscentret
KIT-staben

Udstillinger på
rådhuset
Januar:
Maleren Poul Erik Nielsen og
keramiker Karin Sauer
Februar:
Fotoklubben Focus fra Taastrup
30 års jubilæumsudstilling

Valg til sikkerhedsorganisationen
for perioden 2005 og 2006
Så er det igen tid til at afholde valg til sikkerhedsorganisationen.

I januar 2005 skal sikkerhedsgrupperne vælge de personer,
der skal sidde i områdets sikkerhedsudvalg.

Ifølge Høje-Taastrup Kommunes
retningslinier for valg til sikkerhedsorganisationen, skal der afholdes valg hvert andet år.

I februar 2005 vælger sikkerhedsudvalgene de personer, der
skal sidde i Hovedsikkerhedsudvalget.

I december 2004, skal medarbejderne vælge sikkerhedsrepræsentanter (genvalg er muligt) og ledelsen skal vælge lederrepræsentanter. De to parter udgør sikkerhedsgrupperne i afdelingen/institutionen.

Ifølge retningslinierne for valg til
sikkerhedsorganisationen, er det
formændene for sikkerhedsudvalgene, der sammen med sikkerhedsgrupperne, har ansvaret
for valgforløbet, herunder for
igangsætningen.
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Jeg ønsker alle et godt valg - et
valg, der skal sikre, at vi fortsat
har mulighed for at videreføre og
udbygge, det gode sikkerhedsarbejde, der foregår rundt om i områderne.
Tove Kryger
Daglig sikkerhedsleder

Lej et sommerhus!
LEJEANSØGNING

for højsæsonen ferieåret 2005
Højsæson: Uge 24 - uge 37, begge inklusive!
Følgende huse er til udlejning:

Antal sovepladser:

Hus nr. 1.: Irisvej 20, Marielyst, 4873 Væggerløse
Hus nr. 3.: Rådyrvej 33, Høve Strand, 4550 Asnæs
Hus nr. 5.: Møståen 1 B, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl.
Hus nr. 6.: Pajesøvej 19, Nyrup Strand, 4500 Nyk. Sjæl.

4 + (2 i anneks) *)
7
8
4

Ugelejen i højsæsonen er for hvert enkelt hus: Kr. 1.800.
Lejeperiode: Lørdag fra kl. 14.00 til følgende lørdag kl. 10.00.

Ansøger: (skriv tydeligt)
Navn:
CPR-nr:
Arbejdssted:
Privatadresse:
Postnummer og by:
Tlf. arbejde:
Tlf. privat:
Den ønskede ferieperiode er uge nr.:

Alternativt uge nr.:

Kun én uge

Jeg ønsker at leje hus nr.:

Max. 4 uger

Alternativt hus nr.:
Kun ét hus

Antal voksne/børn:

/

Max. 4 huse

Ansøgningsdato:

/

Ansøgers underskrift

Ansøgningen skal afleveres/sendes til Inkasso- og Kontrolcenter
senest den 4. februar 2005.
Besked om resultatet af lodtrækningen sendes til ansøgerne i uge 6. 2005

21

Nyt om navne

Fødselsdage & jubilæer
Tirsdag den 14. december 2004
Bibliotekar Sofia Barbara Petring,
Biblioteket, 25 års jubilæum

Søndag den 23. januar 2005
Souschef Jette Stein Jennum, Børnehaven Kastaniely, 50 års fødselsdag.

Lørdag den 19. februar 2005
Fuldmægtig Susanne Palm Post, Byrådscentret, 50 års fødselsdag.

Tirsdag den 14. december 2004
Social- og sundhedshjælper Susan
Saxosen, Hjemmeplejen, Distrikt Tværgående, 50 års fødselsdag.

Onsdag den 26. januar 2005
Specialarbejder Claus Lüthcke, Driftsbyen Parkvæsen, 50 års fødselsdag.

Tirsdag den 22. februar 2005
Hjemmevejleder Elvedina Samardzic,
Værestedet Pile Alle, 50 års fødselsdag.

Lørdag den 29. januar 2005
Rengøringsassistent Jette Palmelund
Johansen, Rengøringsafdelingen,
50 års fødselsdag.

Lørdag den 26. februar 2005
Leder Britt Nyaa, Daginstitutionen Solhøj, 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.
Lørdag den 1. januar 2005
1. klinikassistent Jette Wagner Knudsen, Kommunale Tandpleje,
25 års jubilæum.
Lørdag den 1. januar 2005
Teknisk servicemedarbejder Kamil Inal,
Hjemmeplejen Distrikt Nord,
50 års fødselsdag.
Tirsdag den 11. januar 2005
Rengøringsassistent Jonna Kirsten Rydelsborg, Rengøringsafdelingen,
25 års jubilæum.
Tirsdag den 11. januar 2005
Overlærer Marianne Vinding, Charlotteskolen, 50 års fødselsdag.
Lørdag den 15. januar 2005
Ledende hjemmevejleder Erik Christiansen, Bofællesskab Pile Alle,
50 års fødselsdag.
Torsdag den 20. januar 2005
Sundhedsplejeske Benthe Margrethe
Hansen, Sundhedsplejen,
25 års jubilæum.
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Mandag den 31. januar 2005
Assistent Lena Bred, SFO Gadehaveskolen, 50 års fødselsdag.
Tirsdag den 1. februar 2005
Souschef Kristiane Ester D Madsen,
Børnehaven Korshavegård,
25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. februar 2005
Overlærer Inger Elise Hansen, Sengeløse Skole, 25 års jubilæum.
Fredag den 4. februar 2005
Specialarbejder Bjarne Villiam Maegå
Dam, Driftsbyen Parkvæsen,
25 års jubilæum.
Fredag den 4. februar 2005
Rengøringsassistent Annette Hansen
Hansen, Rengøringsafdelingen,
25 års jubilæum.
Mandag den 7. februar 2005
Social- og sundhedsassistent Agnete
Mai Lausen, Hjemmeplejen Distrikt
Nord, 50 års fødselsdag.
Torsdag den 10. februar 2005
Overlærer Birte Skogsberg, Gadehaveskolen, 50 års fødselsdag.
Lørdag den 12. februar 2005
Specialarbejder Lars Ulrich Skov Jensen, Driftsbyen Parkvæsen,
25 års jubilæum.
Tirsdag den 15. februar 2005
Ergoterapeut Ida Petersen, Ældre- og
handicapcenter, 25 års jubilæum.
Fredag den 18. februar 2005
Assistent Inge-Lise Ruth Mortensen,
Vuggestuen Troldebo,
50 års fødselsdag.

Tirsdag den 1. marts 2005
Assistent Marianne Sjøgren Hansen,
Vuggestuen Planten, 25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. marts 2005
Afdelingsleder Claus Christiansen, SFO
Torstorp Skole, 25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. marts 2005
Kontorfunktionær Karen Anette Sørensen, Biblioteket, 25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. marts 2005
Pædagogmedhjælper Gyda Nordahl
Mose Petersen, SFO Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. marts 2005
Afdelingschef Tove Kirsten Kryger, Ejendomscenter, 25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. marts 2005
Assistent Grethe Verner Nielsen, Vejtoftens Børnehave, 25 års jubilæum.
Tirsdag den 1. marts 2005
Souschef Susanne Marie Svendsen,
Sct. Georggården Vuggestue,
25 års jubilæum.
Torsdag den 3. marts 2005
Rengøringsassistent Anette Raahede
Flessum, Rengøringsafdelingen,
25 års jubilæum.
Torsdag den 3. marts 2005
Køkkenassistent Bente Storm Bjerre,
Hjemmeplejen Distrikt Vest,
50 års fødselsdag.
Fredag den 4. marts 2005
Lærer Per Erik Nielsen, Gadehaveskolen, 50 års fødselsdag.

Nyt om navne

Ny udviklingschef
Høje-Taastrup Kommunes ny udviklingschef pr. 1. december hedder Klaus Torsbjerg Møller. Det er
ikke et ukendt ansigt, der er rykket ind på kontoret i Byrådscentret efter Nils Olsen, der har fået
nye udfordringer ved KARA i
Roskilde: Klaus har arbejdet i
Høje-Taastrup Kommune siden
1981 i en række forskellige fuktioner.
Efter uddannelse som
cand.techn.soc. fra RUC i 1979 arbejdede Klaus nogle år som
forskningsmedarbejder ved henholdsvis DTH (Danmarks Tekniske Højskole) og RUC (Roskilde
Universitetscenter). I 1981 blev
han ansat som miljømedarbejder
i Høje-Taastrup Kommune. I 1987
blev han sektionsleder for den
daværende Energisektion, i 1989
souschef i Forsyningsafdelingen
og i 1991 afdelingsleder i den nyoprettede borgerserviceafdeling
for bygge- og miljøområdet. I
1996 blev han afdelingschef for
Plan-, Bygge- og Miljøafdelingen,
og senest har Klaus været centerchef for Teknik- og Miljøcentret.

Farvel til
Eva Sylvest

Ny fritids- og kulturchef

Eva Sylvest blev ansat i HTK som
stadsbibliotekar 1. juni 1987. Et
job, hun bestred med stor kompetence og succes.

Vores ny fritids- og kulturchef pr.
1. januar 2005 hedder Christel
Werenskiold. Hun er 38 år og
kommer fra en stilling som institutionschef i Karlebo Kommune,
hvor hun har haft det ledelsesmæssige ansvar for 35 institutioner siden 2002 og bl.a. har arbejdet med at sikre en større grad af
rummelighed i kommunens institutioner for børn og unge og med
udformningen af kommunens
børne- og ungepolitik.

1. april 1994 blev Eva udnævnt til
chef for Fritids- og Kulturafdelingen - en helt naturlig konsekvens af, at hun allerede som
stadsbibliotekar, var en slags "fyrtårn" på det kulturelle område.
Eva Sylvest har som chef for Fritids- og Kulturområdet opnået betydelige resultater og må anses for
en kapacitet ud over det sædvanlige på sit felt.
Når Eva går på pension til januar
(afskedsreception 6. januar) vil det
aktive liv fortsætte. Landets golfbaner, teatre og museer vil komme til at se en hel del til Eva, ligesom hendes familie og venner
utvivlsomt vil glæde sig over, at
hun nu får mere fri tid også til
dem.
God vind fremover og tak for et
utroligt givende samabejde!
Benny Blak
direktør

Christel har arbejdet 11 år i Kommunernes Landsforening (KL),
hvor hun startede allerede i sin
studietid. De sidste fem år af sin
ansættelse i KL arbejdede hun
som chefkonsulent med ledelses-,
organisations- og kompetenceudvikling. Hun er uddannet
cand.scient.adm. fra RUC, hvor
hun bl.a. fik 13 for sit speciale om
KL's organisationskultur.
Christel Werenskiold er et aktivt
sportsmenneske. I sin fritid sejler
hun kapsejlads, dyrker alpint skiløb og danser tango.

Ny centerchef for teknik og miljø
Orla Johannsen er ny centerchef for Teknik- og Miljøcentret på rådhuset.
Orla er uddannet cand.techn.soc. fra RUC (Roskilde Universitetscenter)
og har i en årrække været afsnitsleder i Teknik- og Miljøcentrets og tidligere Plan-, Bygge- og Miljøafdelingens miljøafsnit.
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Alle nyansatte bliver budt velkommen til Høje-Taastrup Kommune, ved at der sammen med
ansættelsesbrevet fra Løncentret
ligger en indkaldelse til introduktionsmøde for nye medarbejdere.
Dette arrangement holdes fire
gange om året, og i 2005 er datoerne fastsat til:
z
z
z
z

onsdag den 9. marts
onsdag den 8. juni
onsdag den 21. september og
onsdag den 7. december.

Direktionen ser det som en vigtig
del af den nye medarbejders start
som ansat i Høje-Taastrup Kommune, at deltage i dette arrangement.
På introduktionsmødet bliver
deltagerne præsenteret for generel information om at være ansat
i Høje-Taastrup Kommune. Den
fagspecifikke introduktion skal
man have fra eget fagcenter.
Deltagerne bliver præsenteret for
direktører og når det er muligt
også for borgmester Anders Bak.
Der er mulighed for at stille
spørgsmål til den enkelte direktør efter hvert indlæg.
Program
z Velkomst og præsentation af
Høje-Taastrup Kommune.
z Præsentation af de enkelte centre.
z Dialog mellem jer og mig "om at være ansat i Høje-Taastrup Kommune".
z Præsentation af kommunens
website (hjemmeside).
z Præsentationsshow om HøjeTaastrup Kommune.
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z

Generelle krav i forbindelse
med offentlig ansættelse, bl.a.
lidt om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven.

Vi forventer, at du som ny medarbejder deltager, men da der serveres en lille forfriskning, så er
tilmelding nødvendig til Susanne
Post, enten på mail eller ved at
returnere den tilmeldingsblanket,
der er vedlagt ansættelsesbrevet.
Yderligere oplysning om introduktionsmøderne fås hos Susanne Post, tlf. 1845.
spo
»Nyt fra Høje-Taastrup Kommune
- din arbejdsplads«
Udgivet af Høje-Taastrup Kommune,
Informationsafdelingen, Bygaden 2,
2630 Taastrup.
Redaktion:
Informationsafdelingen i samarbejde
med direktionen. Informationschef Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende),
informationsmedarbejder Birgitte Thorsen, ekspeditionssekretær Catarina
Bønvad, cand.mag Egil Ussing og
erhvervspraktikant i informationsafdelingen Mille Walentini.
Telefon: 43 59 18 44.
Oplag: 3600
Produktion:
Layout: HTK. (01-022-98 DA)
Trykt: Litotryk
Trykt på Svanemærket hvid 100 g.
Distribution:
Hver forvaltning fordeler bladet til samtlige kommunale medarbejdere inden for
forvaltningens område.
Næste nummer udkommer
2. marts 2005.
(Afleveringsfrist: 7. februar 2005).
Send tekst via e-mail til:
informationsafd@htk.dk
- eller send en diskette med din tekst
(undgå i øvrigt at bruge tabuleringer
m.m.).

Adresse - label

Introduktionsmøder for
nye medarbejdere i 2005

