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Til samtlige medarbejdere

Nyt fra din
arbejdsplads

Kommunaldirektørens hjørne

Arbejdsglæde
igen i 2008!
”Hvorfor fa’en ska’ det være så surt?”
lød det engang i en dansk revy – og
alle skraldgrinede, fordi den samlede
tekst og ikke mindst fremførelsen
gjorde så dejligt grin med nogle af
tidens ømme punkter.
Samme spørgsmål kunne man af og til
fristes til at stille i lyset af den debat,
der jævnligt udstiller de reelle eller
postulerede svagheder og udfordringer i vores offentlige sektor: Ja, vi har
udfordringer og problemer foran os,
men behøver det at være så surt?
Nej, slet ikke: Vi er jo faktisk ansat i
denne sektor og i særdeleshed i HøjeTaastrup Kommune, fordi vi i virkeligheden holder af vores udfordringer
og er rigtig stolte af det arbejde, vi
udfører for vores lokalsamfund og
dets borgere!
Det satte vi fokus på, da vi mødtes til
Inspirationsdagen i Taastrup Idræts
haller onsdag den 28. november: En
inspirationsdag om vores arbejdsglæde.
Ansvars-dart m.m.
Det blev en spændende dag for alle de
omkring 900, der kom og tog del i det
mini-eksperimentarium, som hallerne
var forvandlet til med tema-stande
om for eksempel Ansvars-dart”,
”Trivselstræet” og ”Kommunikationskarrusellen”.
Der var ”værktøj” i form af øvelser
m.m. til at tage med hjem, hvad enten
det handler om at fortælle den gode
historie, der styrker vores fokus på
det, der peger fremad på arbejdspladsen, om at arbejde aktivt med at
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reducere stress eller om mange andre
af vores daglige udfordringer.
Og historien om arbejdsglæden i en
fiskeforretning i USA, som blev til et
værktøj til os andre om også at skabe
arbejdsglæde gennem ”Fish Culture”,
slog sammen med foredrag af Gitte
Koldtoft fast, at alene den måde, vi
møder os selv, vores kolleger og vores
opgaver på hver dag, rummer kimen
til større arbejdsglæde: ”I dag har jeg
valgt at gå på arbejde, altså kan jeg
ligeså godt få en god dag ud af det”,
lød budskabet – sådan lidt firkantet
sagt!
Se eller gense dagen på film
Redskaberne kan I fortsat hente hos
vores HR-team, som havde arrangeret
dagen. Og til alle jer, der ikke havde
mulighed for at deltage på dagen, vil
jeg sige, at jeg håber, vi ses en anden
dag. Oplevelserne fra inspirations
dagen får I forhåbentlig del i gennem
kolleger, der er en reportage fra
dagen i dette blad på side 6-7, og alle
kan se eller gense glimt fra dagen i en
lille film, som ligger på vores intranet.
Vores fælles inspirationsdag viste med
andre ord, at vi kan vælge mange
veje til at skabe en bedre hverdag og
dermed en større arbejdsglæde hver
dag. Og arbejdsglæden er der brug
for hver dag – til gavn for os selv, og
til gavn for de borgere, vi hjælper i
vores job.
Den attraktive arbejdsplads er fortsat
et vigtigt tema i direktionens strategibrev for 2008. Sundhedsordningen
for alle ansatte og andre tværgående
initiativer vil bakke jer op i jeres ind-

sats for et godt arbejdsmiljø og trivsel
på den enkelte arbejdsplads. For også
i 2008 har vi brug for arbejdsglæden,
når vi passer vores vigtige opgaver i
kommunen.
Tak for i år
Året går på hæld, julen stunder til, og
pludselig er det nytår. Derfor siger jeg
også på hele direktionens vegne tak
til jer alle sammen, fordi I så professionelt og med så stor arbejdsglæde
i det forløbne år har været med til
at løfte Høje-Taastrup Kommunes
opgaver over for borgere, byråd, virksomheder og den øvrige omverden!
Jeg vil ønske jer alle og jeres familier
en glædelig jul og godt nytår!

Hugo Pedersen
kommunaldirektør

Til dig som køber ind:

Mere miljøvenligt og
effektivt indkøb
Byrådet har netop vedtaget en ny grøn
indkøbspolitik. Den kommer til at gælde for
alle kommunens indkøb fra 1. januar 2008.
Høje-Taastrup Kommunes nye grønne indkøbspolitik sætter
miljøhensyn på dagsordenen, samtidig med at kommunens
indkøb bliver professionaliseret. Indkøbspolitikken indeholder en række hensigtserklæringer om større miljøhensyn.
Derudover stiller politikken også konkrete miljømæssige
krav på udvalgte indkøbsområder.
Nogle indkøbsområder vil også blive underlagt obligatoriske
aftaler, som man skal benytte, når man køber ind. For
eksempel skal printerpapir og toiletpapir m.v. være
genbrugspapir eller opfylde miljømærket Svanen eller
Blomsten. Computere og skærme skal tilhøre gruppen af
særligt energieffektive produkter, og rengørings- og vaskemidler skal opfylde kriterierne for miljømærket Svanen eller
Blomsten eller lignende kriterier.
Det vil blive målt, i hvor høj grad disse aftaler bliver
benyttet, så det kan dokumenteres, at der bliver handlet
miljøvenligt.
Effektivt indkøb
Fremover vil indkøbsaftaler i højere grad blive indgået
centralt, og brugerne bliver repræsenteret i processen.
Det skal sikre, at de personer, som bagefter skal benytte
aftalerne, får afgørende indflydelse på aftalernes indhold.
Samtidig forventes det, at der spares tid ved at centralisere
opgaverne med udbud og kontraktindgåelse, ligesom et
større indkøb giver bedre indkøbsbetingelser og priser end
små, drypvise indkøb.
Den nye indkøbspolitik er dermed fuldt ud i overensstemmelse med regeringens 2015-plan, der har et mål om, at

kommuner og regioner skal centralisere deres indkøb for at
effektivisere. Med effektivt indkøb kan der skabes økonomiske gevinster i kommunens budgetter, samtidig med at
man fastholder kvaliteten og miljøhensynet.
Vestegnen samarbejder
For at opnå bedre indkøbsbetingelser og priser har HøjeTaastrup Kommune også indgået et samarbejde med
Vestegnens øvrige seks kommuner om udbud af indkøbskontrakter.
Brug de fælles aftaler
Med den nye indkøbspolitik bruges der altså færre penge
og mindre tid på at udbyde og indgå aftaler, og aftalerne
fokuserer mere på miljø end tidligere.
Det er stadig op til de decentrale institutioner at beslutte,
om de vil købe eller lade være. Men skal der f.eks. handles
toiletpapir eller rengøringsmidler, skal det købes på kommunens aftale, hvor miljøhensyn er sikret, og hvor aftalen
er udbudt efter gældende offentlige indkøbsregler.
Inden indkøbspolitikken blev vedtaget, har den været
forelagt alle kommunerne på Vestegnen, ligesom den har
været i høring internt i kommunen.

Indkøbsfunktionen
Økonomi- og Analysecentret

Høje-Taastrup Kommune er en grøn kommune – fx er
miljøvenlig drift betingelsen, når kommunen forpagter jord
ud – og nu skal vores indkøb også være ”grønne” i form af
fx miljømærket papir og it-udstyr.
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Ældreplejen
på tidsrejse
til år 2022
Dialog var der masser af, da IT-udviklere, IT-forskere, private leverandører på ældreplejeområdet, medarbejdere fra
kommunens ældreområde, tillidsfolk og Seniorråd for nylig
foretog en tidsrejse sammen i Medborgerhuset. Rejsen,
der var arrangeret af medarbejdere og en repræsentant
for Seniorrådet, gik til år 2022 i et forsøg på at skitsere,
hvordan ny teknologi kan bruges i ældreplejen på det
tidspunkt. Og netop dialog var formålet med mødet mellem
de mange parter.
Scenen var altså sat for et fremtidsscenarie - et scenarie
det er nødvendigt at forholde sig til med det stigende antal
ældre, stigende forventninger til kvaliteten og teknologiens
mange muligheder. Det var med andre ord afgørende at få
snakken i gang mellem parterne og få belyst udfordringer
og muligheder.
Robotter og videokommunikation
I løbet af dagen blev det diskuteret, hvordan ny teknologi
kan være med til at udvikle ældreplejen med fokus på de
fire nøgleord: arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik. Og
der blev diskuteret alt fra robotter og videokommunikation
til ældreboliger, hvor IT-teknologi er tænkt ind.

Blitz:
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Der var mange bud på fremtidens teknologi i ældreplejen på temadagen i Medborgerhuset, hvor der blev
diskuteret alt fra robotter til videokommunikation. På
billedet ses fra venstre: Jacob Skjødt Nielsen, forsker
ved Alexandra Instituttet, Karen Koefoed, ældrechef
i Pensions- og Omsorgscentret, Inge Jacobsen,
Seniorrådet, og Hannah Berthau, sygehjælper i kommunens hjemmepleje.

Man var enige om, at fremtiden byder på åbenlyse udfordringer og etiske dilemmaer, hvad angår ny teknologi på
ældreområdet. Men der var massiv opbakning og vilje til at
undersøge nye muligheder for at bruge IT som en naturlig
del af arbejdet med at yde omsorg for de ældre.

Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationafdelingen

Nyt vandværk: Driftsbyen/
Vandforsyningen holdt rejsegilde
for det nye vandværk på Agrovej
1 torsdag den 22. november. Det
nye vandværk erstatter det gamle
Klovtofte Vandværk og etableres
for at opnå en tilstrækkelig god
vandkvalitet. Det nye vandværk
er planlagt til at producere 1
mio. kubikmeter vand om året
- svarende til ca. 40 % af den
kommunale vandforsyning. På
billedet en computertegning af
det nye vandværk, som forventes
færdigt i foråret 2008.

Ny film om
Høje-Taastrup Kommune
Kommunens informationsafdeling har i samarbejde
med et filmselskab lavet en ny film om Høje-Taastrup
Kommune til afløsning af den gamle, der nu er forældet.
Præsentationsfilmen fortæller om kommunens historie,
geografi, natur, forskellige boformer, erhvervsvirksomheder, fritidsmuligheder, seværdigheder og serviceydelser.
Filmen giver et hurtigt overblik over de mange muligheder,
der er i Høje-Taastrup Kommune, hvad enten man bor her,
tænker på at flytte hertil eller bare vil vide noget om kommunen. Den kan ses på www.htk.dk
og udleveres som DVD til nytilflyttere og ved forskellige
lejligheder. Filmen varer ca. fem minutter og kan ses i en
dansk og en engelsk version.
Reklamefinansieret
Filmen er reklamefinansieret. Det betyder, at man kan se
annoncørernes logoer, og at man via dem kan klikke sig ind
til annoncørernes hjemmesider.
Tak for hjælpen
Mange ansatte deltog aktivt i realiseringen af filmen og
stillede op, da filmholdet lagde vejen forbi, som det kan
ses af billederne her fra Selsmoseskolen, daginstitutionen
Troldebo og Sengeløse Plejecenter. Vi siger mange tak for
hjælpen.

Birgitte Thorsen
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret
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Stor begejstring
for inspirationsdagen
Kommunens temadag om arbejdsglæde blev et tilløbsstykke med 800-900 besøgende.
Mange gik derfra med nye ideer til, hvordan arbejdsdagen kan blive bedre.

Blåkilde Børnehave og socialpsykiatrien med centerchef Anne Røikær i spidsen delte kommunens årlige arbejdsmiljøpris,
som borgmester Michael Ziegler uddelte på Inspirationsdagen. Blåkilde Børnehave fik prisen for at have vendt en dårlig
trivsel med megen personaleudskiftning til en arbejdsplads med glæde og fokus på løsninger. Socialpsykiatrien fik prisen
for at have opnået flotte resultater i en tid med store omvæltninger.

Af journalist Lars Ungermann
”Det er en rigtig god ide, at ledelsen sætter fokus på
arbejdsglæde og inviterer alle medarbejdere.”
”Jeg har fået flere ideer med hjem herfra, og så er
det en indbydende form, hvor man selv kan deltage
aktivt.”
”Det er spændende og anderledes. Nu håber jeg, at
handling følger ord.”

Vi var der alle sammen: gartnere, socialpædagoger,
sygeplejersker, lærere, ingeniører, børnehavepædagoger
og mange flere. Og med et besøgstal på mellem 800 og
900 - eller hver femte af alle ansatte - står det klart, at
arrangørernes ambitiøse plan om at inddrage samtlige
medarbejdere til at tage aktivt del i at forbedre deres
arbejdsplads, blev en succes.
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Og som ovenstående citater fra tre tilfældigt udvalgte
blandt de deltagende viser, var begejstringen over temadagen til at tage og føle på.
Temaet på inspirationsdagen var ”Fælles arbejdsglæde for
dig og dine kolleger”. For at illustrere hvad arbejdsglæde
blandt andet kan indebære, var Taastrup Idrætshal indrettet med en indbydende opstilling med workshops med
forskellige temaer, som lagde op til en aktiv deltagelse fra
de besøgende. Her kunne man blandt andet få gode ideer
til at forbedre sundheds- og arbejdsmiljøet, tips til at undgå
eller løse konflikter, råd om stress, og i dialogcafeen kunne
man få en uformel snak med kommunens direktion.
Utraditionelt
”Det er en spændende og anderledes måde at møde os
på”, sagde tale- og hørepædagog Ellen Warmsler. ”Specielt
synes jeg godt om dialogcafeen, hvor jeg selv fik en snak
med kommunaldirektøren om nogle små, jordnære ting,

som man ellers ikke lige drøfter med
den øverste ledelse.”
”Det er et fint initiativ at sætte
fokus på arbejdsglæde, og det har
været interessant at møde andre af
kommunens ansatte”, mente hjemmesygeplejerske Tine Tom-Petersen
og opfordrede til, at der nu sættes
handling bag de mange ideer til at
skabe større arbejdsglæde.”
”For mig er det f.eks. væsentligt,
at man har medindflydelse på til
rettelæggelsen af eget arbejde”,
sagde hun.
Stof til eftertanke
Det var ikke kun kommunens menige
medarbejdere, der fik udbytte af
dagen. Mange kommunale afdelingsledere såvel som den øverste ledelse
deltog på inspirationsdagen og mødet
med medarbejderne gav også dem
stof til eftertanke.
”En fællesnævner for mange af de
samtaler, jeg har haft i dagens løb
med deltagerne, er nok, at vi som
direktion skal være mere synlige for
medarbejderne”, fortalte kommunaldirektør Hugo Pedersen, og glædede sig
over det store fremmøde.
”Det er meget tilfredsstillende.
Meningen har jo netop været, at vi vil
signalere til alle kommunens 4.400
ansatte, at vi sætter pris på deres
arbejdsindsats, og at vi er lydhøre
over for alle gode ideer til, hvordan vi
i fællesskab kan skabe større arbejdsglæde – både arbejdsglæde for den
enkelte og for arbejdskollektivet.”
”Vi er jo sat i verden for at yde vores
bedste for borgerne i kommunen,
og for at kunne gøre det, er medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen
afgørende. Det arbejder vi dagligt
med i ledelsen, og det vil vi gerne
tydeliggøre, både over for borgerne,
vores ansatte og kommende medarbejdere.”
Vi spurgte en række af deltagerne
på Inspirationsdagen, hvad arbejdsglæde er for dem. Svarene fremgår
her på sider.

VOXPOP

Hvad giver dig arbejdsglæde?

Ayhan Gormez, jobkonsulent:
”At have det socialt godt med
kollegerne og i det hele taget en
god kommunikation på arbejdet
giver mig arbejdsglæde og energi.”

Selma Kayhan, jobkonsulent:
”Kolleger med godt humør, og kolleger og ledelse, der som jeg selv,
kan og tør sige tingene ligeud.”

Helle Byriel Svane,
pædagog, Sengeløse Børnehave:
”Glæden ved at arbejde med børn, der
altid møder én med godt humør og
umiddelbarhed. Samt selvfølgelig at
der er plads til personlig udvikling på
arbejdspladsen.”

Tine Tom-Petersen,
hjemmesygeplejerske:
”Gode, nærværende kolleger man
kan drøfte både faglige og personlige
spørgsmål med. Og så er det vigtigt,
at man får faglige udviklingsmuligheder samt indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.”

Hanne Rasmussen,
pædagog, Minigiro:
”Gode kolleger. Og medbestemmelse over mit eget arbejde, så
jeg kan bruge mine faglige evner.”
Rikke Bech, klubpædagog,
Sengeløse Ungdomsklub:
”Gode kolleger og glade børn. Og
anerkendelse for ens arbejdsindsats.”

Peter Rummelhoff,
socialpædagog, Støttecentret:
”Gode kolleger i et miljø, hvor man
kan føle sig tryg. Og hvor der er
faglige udfordringer.”
Helle Andersen,
også klubpædagog,
Sengeløse Ungdomsklub:
”Det er jeg selvfølgelig
enig i. Men en god løn
er også vigtigt!”
Hanne Collie, tale- og hørepædagog:
”Glæden ved at hjælpe andre. Og
positiv respons på ens arbejde.”
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Hvem vil vinde en gris?
Vi lancerer endnu engang læsernes yndlingskonkurrence
– nemlig den årlige marcipangrisebassekonkurrence. Vi
overvejede et kort øjeblik at droppe konkurrencen eller i
det mindste forny os, men ved nærmere eftertanke blev vi
bange for en revolte, hvis vi førte denne kætterske tanke
ud i livet.

der gemmer sig i dette nummer af personalebladet. Nissen
på kuponen er kun et eksempel og skal ikke tælles med.
Vi trækker lod blandt de rigtige svar, som skal skrives på
kuponen. Informationsafdelingen skal have kuponerne
senest onsdag den 19. december kl. 10. De heldige vindere
hører fra os inden jul.

Derfor har I også i år mulighed for at vinde 10 lækre grise
lavet af den fineste marcipan. Men kun hvis I er i stand til
at finde ud af, hvor mange nisser (som den på kuponen),

Med julehilsen fra
Informationsafdelingen

Nissekupon
Der er

nisser i personalebladet

Navn:
Arbejdssted:
Hjemmeadresse:
Postnr:

By:

Telefonr. (om dagen):

Blitz:
Vind gavekort i den digitale
julekalender:
Igen i år byder vi på julekalenderquiz på www.htk.dk. Det gælder
om at svare på spørgsmålet
i dagens låge, og der er nye
spørgsmål alle dage til og med
den 23. december. Hver dag
trækkes lod blandt de rigtige
besvarelser, og dagens vinder
får et gavekort tilsendt. Den 24.
december trækkes der lod blandt
samtlige deltagere om det store
gavekort. Fra julekalender-siden
kan du også sende elektroniske
julekort til venner og familie
med motiver fra Høje-Taastrup
Kommune.
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Legepatruljerne og deres tovholdere gør en kæmpestor indsats for at få eleverne til at røre sig i frikvartererne.
Borgmester Michael Ziegler belønnede dem derfor med en tur til Gerlev legepark.

Legepatruljer blev belønnet
Legepatruljerne i Høje-Taastrup Kommunes skoler
sætter gang i masser af spændende aktiviteter i frikvartererne, for at eleverne kan få rørt sig. I forbindelse med
Sundhedsstyrelsens landsdækkende motionskampagne Get
Moving i efteråret – og ikke mindst på baggrund af HøjeTaastrup Kommunes sundhedspolitik - benyttede kommunen
lejligheden til at gøre en ekstra indsats for at anerkende
legepatruljerne og deres tovholdere på skolerne.
Sundheden frem i hverdagen – gennem leg
Legepatrulje-konceptet har til formål at skabe fysisk aktivitet for alle børn i frikvartererne gennem leg og bevægelse.
Elever fra 6.-9. klassetrin uddannes til legeinstruktører. På
skolerne fungerer de herefter som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirerer dem til forskellige aktiviteter,
så de får rørt sig. En lærer på hver skole er tovholder for
projektet. Det handler med andre ord om, at få sundheden
frem i hverdagen.
Borgmesteren kom med en belønning
På et fælles arrangement for alle legepatruljerne på
Hedehusene Skole blev de belønnet for deres indsats og
engagement i frikvartererne. Belønningen - et gavekort til
en fælles tur til Gerlev Legepark - blev overrakt af borgmester Michael Ziegler.
Underholdning af TV-værten Jeppe
Jeppe, der er kendt som TV-vært på en række programmer
for børn og unge, underholdt med en iørefaldende rapsang
lavet specielt til lejligheden. Her blev publikum inddraget
på festligste vis ved at lave diverse lyde og bevægelser.
Jeppe og to professionelle legeinstruktører sørgede for,
at legepatruljerne havde nogle sjove timer med hinanden,
hvor den stod på aktiviteter som f.eks. ”Menneskedomino”
og ”Kyssefangeleg”.

Ny inspiration til legepatruljerne
Hver skole fik også tilbudt et arrangement, hvor legepatruljerne kunne hente ny inspiration. En professionel
legeinstruktør planlagde sammen med legepatruljen en
times aktiviteter for indskolingseleverne, og bagefter blev
aktiviteterne afviklet på festlig vis for eleverne.
Anne Lind, konsulent,
Sundhedcentret
Birgitte Thorsen, kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Nyt IT-center
I forbindelse med ansættelsen af en IT-chef, bliver
der oprettet et IT-center. IT-centret bliver et
stabscenter med reference til økonomidirektøren,
og det er planen, at det nye center skal etableres
den 1. februar 2008.
IT-centret skal varetage kommunens IT-udvikling
og –drift, og det bliver etableret for at styrke
anvendelsen af IT – det gælder for eksempel selvbetjeningsløsninger til borgerne.
Det nye IT-center skal arbejde inden for en ny IT
strategi, som fastlægger rammerne for IT-udviklingen i kommunen. IT-strategien skal være med
til at effektivisere anskaffelsen af IT-værktøjer og
forbedre kommunens kommunikation og sagsbehandling.
IT-centret skal også koordinere den løbende planlægning og udskiftning af udstyr.
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Strategi
Dok. nr. 1819206

Strategibrev 2008
Sidste år lancerede direktionen et strategibrev, som satte kursen for de udfordringer og indsatsområder
kommunen arbejder med. Igen i 2008 ønsker vi, at strategibrevet kan være grundlaget for ledere og
medarbejdere i hele kommunen til at tale om konkrete udfordringer i hverdagen.
Strategibrevet skal balancere i forhold til en række krav fra omverdenen. Vi står bl.a. over for en
kvalitetsreform, hvor regeringen stiller høje krav til kvaliteten i den offentlige velfærdsservice; svære
overenskomstforhandlinger særligt i forhold til de offentlige ansattes løn; regionalpolitiske udfordringer
i form af, at vi på langt flere områder skal koordinere med de øvrige 28 kommuner i regionen. Og ikke
mindst står vi over for store og meget nærværende udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde
medarbejdere på attraktive arbejdspladser.
I løbet af 2007 har centercheferne og direktionen i ni strategiske arbejdsgrupper drøftet, udviklet og
kvalificeret de indsatsområder, som bliver omdrejningspunkterne i 2008. Så udover retningslinjer fra de
politiske udfordringer og mål er inspirationen til strategibrevet udsprunget af dette arbejde, som I vil få
mulighed for at høre mere om på et senere tidspunkt.
De tre overordnede strategiske temaer, som direktionen ønsker at sætte fokus på i 2008, er:
1. Attraktive arbejdspladser – hver dag
2. God borgerservice – borgerne i centrum
3. Kurs og retning – styr på styringen
Temaerne griber ind i hinanden og er indbyrdes afhængige. For at kunne yde god service til kommunens
borgere er det nødvendigt, at vi har en række værktøjer, der kan sikre kvalitet og retning. Og for at
medarbejderne har lyst til og de rigtige kompetencer til at løfte opgaverne, er det nødvendigt, at vi har
attraktive arbejdspladser.
I begyndelsen af 2008 vil direktionen i samarbejde med centercheferne planlægge, hvordan strategibrevet bedst præsenteres rundt om i organisationen. Direktionen stiller sig til rådighed ved de forskellige typer arrangementer, personalemøder mv. I har. Derudover vil vi i løbet af 2008 beskrive de tre
overordnede temaer yderligere bl.a. i personalebladet, og vi vil tage temperaturen på strategibrevets liv
i kommunen på baggrund af tilbagemeldinger fra jer.

Strategibrevet henvender sig til alle medarbejdere og ledere i vores kommune – og vi forventer, at I
tager en drøftelse i 1. kvartal 2008 af, hvordan I lokalt vil arbejde med indsatsområderne, dvs. hvordan I
kan omsætte det til konkret handling hos netop jer.
Vores fire grundlæggende værdier: Menneskelighed og et positivt livssyn, Engagement, Professionalisme
og Helhed er mere aktuelle end nogensinde. Med dem i rygsækken kommer vi et langt stykke ad vejen.
Så brug dem – både i relationerne til hinanden og i forhold til kommunens borgere. De kan i høj grad
være medvirkende til at skabe en arbejdsplads og en borgerservice, vi kan være stolte af.
Venlig hilsen
direktionen

Hugo Pedersen

Ole Kristensen

Karsten Holst

Lau Svendsen-Tune

Jørgen Lerhard

1. Attraktive arbejdspladser – hver dag
Ny værdibaseret personalepolitik
I løbet af 2008 vil vi blive præsenteret for en ny personalepolitik. HovedMED har igangsat arbejdet med
at udvikle en værdibaseret personalepolitik. Hensigten er at gå bort fra den lange række af politikker,
retningslinjer og vejledninger, som vores nuværende personalepolitik bygger på.
Arbejdet med værdier er en vedvarende proces og skal gennemføres som en værdibaseret dialog i hele
organisationen med tæt inddragelse af og kvalificering fra SektorMED og de lokale MED.
Personalepolitikken er et vigtigt signal i forhold til at vise holdningen til Høje-Taastrup Kommune som
arbejdsplads, og til at udvikle og understøtte de menneskelige ressourcer. Vi skal sørge for at rekruttere,
lede og handle ud fra ønsket om at være en rummelig arbejdsplads.
Vi skal i 2008 oversætte den nye værdibaserede personalepolitik lokalt og sikre, at både ledelse og
medarbejdere er klædt på til at handle inden for de værdibaserede rammer.
Sygefraværskurven skal knækkes
Vi har i det sidste år haft stort fokus på sygefraværet – også som tema i alle centres/institutioners aftalegrundlag. Det er et fælles indsatsområde, som vi til stadighed skal prioritere. I vores indsats er trivslen
og arbejdsglæden på arbejdspladsen et afgørende omdrejningspunkt. Vi skal holde fast i det, vi er gode
til, og udvikle det, vi kan blive bedre til.
I vores strategi for nedbringelse af sygefraværet fokuseres der på en aktiv indsats for at støtte arbejdspladserne - uanset om det handler om trivsel, ledelse, fysisk arbejdsmiljø, synligt fokus eller behov for
pejlemærker. Aftalestyringen er også her et væsentligt værktøj til at sætte fokus på, at udfordringerne
skal håndteres.
Motivationen og lysten til at gå på arbejde kan styrkes gennem de sociale relationer på arbejdspladsen.
Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne spiller en afgørende rolle - ligesom medarbejderens
eget bevidste bidrag til at gøre arbejdspladsen til et sted, hvor vi føler os godt tilpas og trives i det
daglige. Vi har - både ledere og medarbejdere - et fælles ansvar for, at indsatsen gør en forskel.
Vi skal i 2008 sænke sygefraværet betydeligt gennem målrettet indsats. Vi skal have en dialog om, hvad
der giver os trivsel, og vi skal lade os inspirere af hinanden og de gode eksempler på arbejdsglæde. Vi
skal udvise engagement og menneskelighed, vise interesse for og anerkendelse af hinanden. Vi skal
passe på hinanden.
God ledelse betaler sig
Med Kvalitetsreformen er ledelse sat højt på dagsordenen. Der tales ligefrem om en ”Ledelsesreform”
med krav om kompetente, professionelle og synlige ledere, lederuddannelse, lederevaluering, ledernetværk mv.
At god ledelse betaler sig, hersker der ikke tvivl om. I kommunens ledelseskreds er vi i gang med at udvikle et ledelsesgrundlag, der definerer, hvad vi mener god ledelse er her hos os. Arbejdet foregår med
udgangspunkt i vores fire værdier. Ledelsen har ansvaret, men medarbejderne spiller en afgørende rolle
i forhold til at skabe vilkårene for god ledelse. KVIK skal her ses som et afgørende fælles ledelses- og
medarbejderværktøj.
Der er en stor ledelsesmæssig udfordring i at balancere mellem værdibaseret ledelse og samtidig sikre
dokumentation og styring. Derfor skal vi i løbet af 2008 tilrettelægge et lederudviklingsforløb, som kan
understøtte vores ledere i forhold til udfordringerne.
Kommunen ønsker at være en rummelig arbejdsplads. Ledelsen skal være i stand til at bruge medarbejdernes forskellighed og ressourcer bedst muligt. Mangfoldighedsledelse er derfor at kunne ansætte og
lede en mangfoldigt sammensat medarbejdergruppe, der har en bred vifte af forskellige kompetencer,
perspektiver og personligheder. Forskelle, der kan bringes i spil til arbejdspladsens fordel.
Vi skal i 2008 i alle dele af kommunen have en dialog om, hvad god ledelse er på vores arbejdsplads, og
hvordan vi hver især kan være med at skabe vilkår for god ledelse.

2. God borgerservice – borgerne i centrum
God offentlig service
Kvalitetsreformen sætter skarpt fokus på den gode borgerservice og kommunen som én indgang til det
offentlige. Det er bl.a. kommet til udtryk i ni principper for god offentlig service, som regeringen, KL
og Danske Regioner i fællesskab har formuleret. Principperne om bl.a. at være i øjenhøjde, klar tale,
tydelige forventninger, professionalisme og sammenhæng er helt i tråd med vores værdier og dermed
den indsats, vi gør for at give borgerne i Høje-Taastrup Kommune den bedst mulige service.
Kvaliteten i borgerens møde med kommunen hænger sammen med, hvordan vedkommende oplever
at blive lyttet til, imødekommet, inddraget og fuldt ud informeret. Så når vi vil være kendt som en
kommune, der yder den bedste service til kommunens borgere, forudsætter det en tæt koordinering af
indsatserne: Borgerservice, borger- og brugerinddragelse, kommunikation, lokaldemokrati, åbenhed og
dialog.
Vi skal i 2008 – ledere og medarbejdere imellem - drøfte, hvordan vi kan arbejde med god service i
netop vores enhed/institution, og hvordan vi bedst imødekommer borgeren. Vi skal sammen sikre oplevelsen af at være stolte af vores service og faglighed.
Samarbejde og tværgående arbejdsformer
Måden, vi arbejder sammen på i kommunen, er afgørende for, at vi opnår målet om at servicere vores
borgere bedst muligt. Langt de fleste områder, som vi arbejder med, har tværgående karakter og
berører dermed flere kolleger, afdelinger, institutioner og centre – fx på børneområdet og arbejdsmarkedsområdet.
Vi skal være bedre til at bringe de faglige enheder sammen for at løse en opgave. Det handler om at
skabe relationer til hinanden og bruge hinandens kompetencer og viden. Fokus på helhed, videndeling og
tværgående arbejdsformer skal indtænkes i store som små opgaver. Det indebærer, at vi - hver gang, vi
skal forholde os til en borger, en problemstilling, en udfordring - skal gennemtænke, hvilke interessenter
der eksisterer, og hvem det kan være relevant at inddrage.
I overvejelserne om vores arbejdsform lokalt kan vi også drøfte, hvordan vi i hverdagen informerer
hinanden og holder møder. Kan vi fx skabe andre mødeformer, hvem er relevante mødedeltagere, osv.?
Vi skal i 2008 blive endnu bedre til at fokusere på helheden, for at sikre at borgerne oplever en sammenhængende ydelse. Det forudsætter samarbejde og videndeling – og ikke mindst at vi lytter til og lærer af
hinanden.
Sundhed frem i hverdagen
Byrådet har med Sundhedspolitik 2006 fastlagt et strategisk mål om at forbedre folkesundheden i
Høje-Taastrup. Hvis befolkningens sundhedsvaner forbedres, vil livskvaliteten blive øget og sygeligheden
falde. Der skal være flere, der ikke ryger. Flere skal spise mere grønt og mindre fedt og sukker, vi skal
bevæge os mere og være opmærksom på alkoholforbruget.
For at nå målet skal sunde valg gøres til lette valg. Loven om forbud mod rygning i det offentlige rum
gør det ikke alene lettere at lade være med at begynde at ryge, men motiverer også mange rygere til
at kvitte smøgerne. Det skal være trygt og tillokkende at gå og cykle samt at finde motionsstier til gang
eller løb. Vi skal finde erstatninger for søde sager og sodavand, når vi hygger os eller fejrer mærkedage.
Sundheden skal frem i hverdagen.
Mange af kommunens 4.500 ansatte er i kontakt med borgere hver dag. Vi har mulighed for at sætte
sundhedsvaner på dagsordenen i den måde, vi betjener borgerne på: når vi passer børn, når vi underviser børn, når vi tilrettelægger kultur- og fritidsaktiviteter, når vi yder omsorg for ældre, når vi serverer
mad, når vi bygger infrastruktur osv. Vi kan påvirke borgernes sundhedsvaner – ikke mindst ved selv at
optræde sundt i mødet med dem. Vi kan på den måde være ambassadører for sundheden.
Vi skal i 2008 sætte rollen som sundhedsambassadør til debat, dvs. hvordan vi hver især og sammen
på vores arbejdsplads kan handle ud fra sundhedstanken, og hvad det betyder at træffe sunde valg, der
hvor vi er.

3. Kurs og retning – styr på styringen
Aftalestyring
I løbet af 2008 bliver aftalestyring indført i alle de enheder/institutioner, som ikke var med i første
runde. Det fælles dialog- og styringsværktøj bliver dermed udbredt i hele kommunen. For de sektorer,
som startede i 2007, bliver det andet år med et øget fokus på, hvordan vi bedst bruger vores ressourcer
til at opnå resultater af vores indsats.
I en kompleks virkelighed er der behov for at have politisk vedtagne strategier og mål, som vi kan handle
udfra og referere til i hverdagen. Aftalestyringen kan være med til at dokumentere alt det gode vi gør,
og det der virker.
Aftalestyringens mål udspringer dels af de politisk vedtagne målsætninger, og dels af de fokusområder
som vi på den enkelte arbejdsplads vil forpligte hinanden på. Aftalestyringen giver os derfor fokus i hver
vores enhed. Men også som samlet organisation sætter vi med målene fokus på, hvordan vi vil løfte
velfærdsservicen.
Vi skal i 2008 styrke aftalestyringen som et dialogværktøj på alle niveauer - mellem medarbejdere og
ledere, mellem leder og leder, og mellem organisationen, vores samarbejdspartnere/brugere og politikerne.
Selvevaluering med KVIK
Kvalitetsreformen har også sat fokus på kvalitet, dokumentation og evaluering. Vi har efterhånden fået
indarbejdet KVIK som et værktøj til at drøfte, hvor vi gør det godt på vores arbejdsplads, og hvor vi kan
blive bedre - hvad enten det handler om fx motivation, trivsel, lederskab, ressourcer, planlægning eller
borger/brugertilfredshed.
Lederen har ansvaret for at formidle organisationens mål og retning, omsætte det til handling i hverdagen og motivere medarbejderne. KVIK-selvevaluering er det redskab, som ledere og medarbejdere i
fællesskab bruger til at skabe fælles billeder af de styrker og udfordringer, arbejdspladsen har. Med KVIK
som redskab kommer vi hele vejen rundt om arbejdspladsens indsatser og resultater - det vi gør, og det
vi opnår. KVIK er en måde til at tage fat om trivslen, knække sygefraværskurven, forbedre dialogen med
brugerne og meget andet. I aftalestyringen kan vi formulere de konkrete mål for de forbedringer, vi vil
stræbe efter. Dermed ligger aftalestyringen i naturlig forlængelse af selvevalueringen.
Vi skal i 2008 videreudvikle vores brug af KVIK som det fælles og sammenhængende værktøj, vi kan
bruge til at evaluere hele vores virke - indadtil og udadtil.
Styringsmæssigt overblik
I slutningen af 2007 fik vi et nyt integreret løn- og økonomisystem. Formålet med systemet har dels
været at understøtte kommunens overgang til aftalestyring, dels at sikre, at vi har de rigtige styringsredskaber til vores ledere rundt om i organisationen. Men systemet giver os mange flere muligheder for
at styrke vores styring i det hele taget. Overblik er en forudsætning for, at man som leder har mulighed
for at træffe de nødvendige prioriteringer og kunne foretage – også langsigtet – planlægning.
Ved at have de rette værktøjer får vi i højere grad mulighed for at kunne handle og finde det rette fokus
i hver af vores institutioner/enheder, så vores ressourcer udnyttes bedst muligt. Vi får mulighed for i
fællesskab at kunne finde de optimale løsninger – også på tværs af vores organisation. Derfor ønsker vi
også, at der i 2008 skabes muligheder for at se økonomistyringen i tæt sammenhæng til dokumentationen for vores aktiviteter/ydelser.
Vi skal i 2008 sætte fokus på styring af den daglige drift. Vi skal skabe et bedre overblik, så vi hver især
får bedre mulighed for at styre vores kerneopgaver – de kommunale serviceydelser.

Hjemmesider i top
Kommunens hjemmeside www.htk.dk fik en
delt sjetteplads i kampen om prisen ”Bedst
på Nettet”, og bibliotekernes hjemmeside
www.bibliotek.htk.dk fik en flot fjerdeplads
Den årlige kamp om at blive Bedst på Nettet er slut, og
vinderne er fundet. Høje-Taastrup Kommune fik en delt
sjetteplads i kategorien ”Regional/kommunal forvaltning”.
Vinderen blev Roskilde Kommune. www.htk.dk fik toppoint
for god navigation på hjemmesiden, for en brugervenlig
selvbetjeningsløsning og for åbenhed og nytteværdi.
Bibliotekerne nomineret
Samtidig blev Høje-Taastrup Kommunes bibliotekers
hjemmeside www.bibliotek.htk.dk nummer fire og dermed
nomineret som prisvinder i kategorien ”Kulturinstitutioner”.
Det blev dog Stevns Bibliotekerne, som løb med sejren.
Høje-Taastrup Kommunes bibliotekers hjemmeside ligger
i top, når det gælder navigation og nytteværdien af den
digitale selvbetjening.
Det er IT- og Telestyrelsen, der står bag den årlige vurdering
af de offentlige hjemmesider. Vurderingen bliver blandt
andet givet i form af de såkaldte ”netkroner”. Det højeste
antal netkroner er fem, og det fik både www.htk.dk og www.
bibliotek.htk.dk.
Sidste år vandt Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside www.
htk.dk prisen som landets bedste kommunale hjemmeside.

Lokale redaktører
Det er i høj grad de enkelte institutioner og centre, som
sørger for, at indholdet på www.htk.dk er aktuelt og til gavn
for borgerne. Knap 40 lokale redaktører sørger sammen
med Informationsafdelingens webkonsulenter for, at www.
htk.dk er i top, og det store arbejde er altså igen i år blevet
belønnet med en flot placering.
Bruger-målinger
En ting er Bedst På Nettets vurdering. Noget andet er,
hvad brugerne synes om hjemmesiden. Derfor bliver der
hvert år gennemført brugerundersøgelser for at følge op på
brugernes ønsker.
Den seneste undersøgelse fra foråret viser, at de fleste
brugere har en positiv oplevelse af www.htk.dk. Især troværdighed og sprog bliver vurderet højt. 87% af brugerne
svarer, at hjemmesiden giver indtryk af, at organisationen
bag er professionel og troværdig.
Høj score
94 % er enige eller meget enige i, at teksterne er skrevet i
et letforståeligt sprog. Hjemmesiden scorer også højt, når
det gælder ventetider – 90% svarer, at siderne vises så
hurtigt, at man ikke bliver utålmodig.
Når det gælder det samlede indtryk af websitet, har brugernes opfattelse af websitet udviklet sig i en positiv retning:
90 % er tilfredse. Andelen af utilfredse brugere er faldet fra
26% til 10%, hvilket er et flot resultat.

Feedback på KVIK-processen
Høje-Taastrup Kommune skal være
den første organisation i Danmark,
som får feedback (dvs. tilbagemelding) på arbejdet med KVIK.
Med feedbackforløbet får vi dels
en status på vores lærings- og
forbedringskultur og dels en saltvandsindsprøjtning til den videre
udvikling af vores kvalitetsarbejde.
Konsulenter på besøg
Vores deltagelse i feedbackforløbet betyder, at fire af de
fremmeste konsulenter inden for
kvalitetsarbejde vil opholde sig
to dage i kommunen. De vil efter
nærmere aftale besøge en række
enheder for at indsamle viden til at
give kommunen feedback.
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Logo for KVIK (efter anmodning fra Signe)

Det tal ligger på linje med gennemsnittet for de
kommunale websites, og der er tale om en forbedring i
forhold til den forrige undersøgelse.

Høje-Taastrup Kommunes bibliotekers hjemmeside var
som nr. 4 blandt de nominerede til prisen som bedste
hjemmeside i kategorien ”Kulturinstitutioner” – Stevns
løb med prisen, men det er et flot resultat, vores kolleger på biblioteket har præsteret, og det allerbedste
er, at den gode hjemmeside er til glæde for borgerne
og os andre ;-)

…og plads til forbedring
Den nuværende hjemmeside gik i luften i foråret 2006, og
alt i alt viser undersøgelsen, at arbejdet med at udvikle
hjemmesiden har båret frugt. Der er dog også plads til
forbedringer. Knap hver fjerde bruger synes ikke, at navigationen på websitet fungerer optimalt. Denne vurdering er dog
væsentlig forbedret i forhold til en tidligere undersøgelse,
og det hører med til billedet, at Høje-Taastrup kommune her
ligger på samme niveau som de øvrige kommunale websites.

Den typiske bruger
Hvis man ud fra undersøgelsen skal tegne et billede af en
brugerprofil, er den typiske bruger af www.htk.dk en kvinde
i 30’erne. Hun bor i Høje-Taastrup Kommune, er funktionæransat og besøger websitet et par gange om måneden.
Hun benytter ikke websitet i forbindelse med sit arbejde,
men søger kommunale informationer i privat ærinde.
Du kan følge interesserne hos hjemmesidens brugere ved at
kikke på statistikken over brugerne. Den viser, at vores mest
efterspurgte emne er et nyt job: 12.523 gange i oktober
blev siden ”Ledige stillinger” vist, 6.768 gange blev siden
”Job” vist, og mange enkelte stillingsopslag er blandt de 100
mest viste sider på www.htk.dk.
”Børn og unge” (3.964 sidevisninger) og ”Teknik, miljø og
bolig” (3.222 sidevisninger) følger efter som de mest viste
emner. Ialt blev der vist 164.487 sider på kommunens hjemmeside i oktober. Se statististikken på www.htk.dk under
Om kommunen/Økonomi og statistik/Webstatistik.

Birgitte Städe
kommunikationskonsulent
Informationsafdelingen/Byrådscentret

Derudover savner 28% af brugerne relevant indhold på sitet.

Det er derfor forventningen, at forløbet vil være meget lærerigt – både
for de, som er direkte involveret, og i
allerhøjeste grad for kommunen som
helhed. Det er nemlig ikke den enkelte
enheds proces med KVIK-arbejdet,
der er i fokus, men Høje-Taastrup
Kommune som en organisation.
Fokus på helheden
De enheder, som skal deltage, vil
blive tilfældigt udvalgt. Enhederne vil
få besøg af de eksterne konsulenter,
der vil interviewe medarbejdere og
ledere samt eventuelt også brugere
og bestyrelsesmedlemmer.
Konsulenterne vil særligt have fokus
på processen med KVIK-arbejdet, som
det er illustreret i figuren nedenfor.

Det vil altså ikke handle om de
specifikke resultater i den enkelte
enhed eller i det enkelte projekt,
men om hvorvidt KVIK-arbejdet har
skabt blivende, helhedsorienterede
kvalitetsforbedringer.
Rapport i foråret
Konsulenterne vil i marts 2008 give
kommunen feedback i form af en kort
rapport og fælles drøftelser af, hvordan kommunen kan arbejde videre
med de væsentligste læringspunkter.
Samtidig bliver det afsløret, om
Høje-Taastrup Kommunes lærings- og
evalueringskultur er på et tilstrækkeligt niveau til, at kommunen kan anerkendes for det helhedsorienterede
arbejde med kvalitetsudvikling.

Feedbackforløbet indeholder
følgende aktiviteter:
• December 2007: Aflevering af
ansøgning om feedbackforløb
og anerkendelse.
• Januar 2008: Udvælgelse af
institutioner/centre, der skal
indgå som repræsentanter for
kommunen.
• Februar 2008: Besøg i de
udvalgte enheder af eksterne
konsulenter.
• Marts 2008: Feedback og
eventuelt anerkendelse.

Signe Bohm
chefkonsulent
Økonomi- og Analysecentret
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Workshopdeltagere forbereder
arbejdet med økonomi- og
resultatstyring pr. 1. januar
2008.
Allerede inden underskrivningen af aftalerne den
19. december er der fokus
på implementeringen af
økonomi- og resultatstyring.
Implementeringen bliver
understøttet endnu bedre
med det nye økonomi- og
lønsystem.

Vejen frem for
aftalestyring
Aftalestyring har været et dialog- og styringsredskab for
kommunens centre, dagtilbudsområdet og idrætsteamet
siden 1. januar 2007. Praksis fra det første år er evalueret,
så alle, der skal implementere aftalestyring 1. januar 2008,
kan lære af erfaringerne.
Evalueringen er blevet foretaget blandt alle aftaleparter
- dvs. ledere i direktionen, centrene og for de enkelte
institutioner på dagtilbuds- og idrætsområdet.
Hvad kan vi lære?
Størstedelen af aftaleparterne vurderer, at aftalestyring
er et godt styringsredskab. De peger på flere ting, som er
gode at huske på i forbindelse med aftalestyring.
Enkelhed
Sørg for at gøre målene enkle og klare. Det giver en større
gennemskuelighed for den enkelte leder, som skal styre
efter dem, og det gør det lettere for de medarbejdere, som
skal arbejde efter dem.
Inddragelse af medarbejderne
Det er helt centralt, at medarbejdere og ledere arbejder
sammen om aftalestyringen. Det sikrer ejerskab omkring
styringsredskabet og skaber grundlaget for, at det bliver
en naturlig og integreret del af hverdagen. Inddragelsen af
medarbejderne kan for eksempel ske igennem det lokale
MED-udvalg og på afdelingsmøder.
Løbende dialog
Det er vigtigt hele tiden at forsøge at have en løbende
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dialog. Det gælder både mellem medarbejdere og leder
og mellem lederne. Dialogen kan bidrage til en løbende
forventningsafstemning.
Løbende forventningsafstemning
Den løbende forventningsafstemning gør det også lettere
at synliggøre, hvilke mål der styres efter, over for eksterne
samarbejdspartnere som for eksempel brugerbestyrelser.
Det er vigtigt, at aftalestyringen bliver et styrings- og
dialogredskab for alle i enheden.
Et værktøj til dialog
Alt i alt har aftalestyring fået en god start, og der er en
masse gode erfaringer at bygge videre på for de, der nu
skal i gang med aftalestyring. Som det fremgår af figuren,
angiver de fleste ledere, at aftalestyring er et godt styringsredskab for dem i hverdagen.
Aftalestyringen er et dialogredskab, som skal sikre kommunikation mellem aftaleparterne. Evalueringen viser, at
det endnu ikke fungerer optimalt. Det gælder både mellem
lederne og mellem ledere og medarbejdere. Det betyder, at
aftalestyringen i endnu højere grad skal blive et dialogredskab mellem aftaleparterne.
De ledere, der bruger aftalestyring som et dialogværktøj,
oplever, at det givet et fast og entydigt omdrejningspunkt,
både internt og eksternt. Det er nemmere at tydeliggøre
over for andre centre og enheder, hvilke opgaver der har
den højeste prioritet.

Som en leder siger: ”Det er vigtigt at huske på, at aftalestyring er et dialogværktøj og ikke et regelværktøj”.
Styregruppen for aftalestyring vil stå i spidsen for at
udbrede de mange gode erfaringer, tips og tricks, som
evalueringen har fået frem i dagens lys. Der vil i det
kommende år blive foretaget yderligere evalueringer af
aftalestyring, blandt andet for at sikre den tætte kobling til
budgettet og KVIK.
Signe Bohm
chefkonsulent
Økonomi- og Analysecentret

Slet
ikke
9%
I mindre
grad
9%

I nogen grad
38%

I meget
høj grad
16%

I høj grad
34%

Faktaboks:
Fakta om aftalestyring
• Aftalestyring består af to elementer: økonomi
styring og resultatstyring.
• Målene fastsættes på tre niveauer: 1. politisk,
2. administrativt og 3. lokalt.
• Aftalestyring skal bidrage til en løbende dialog
mellem aftaleparterne.
• Aftalestyring danner en ramme for styringen af
økonomien og for måling og dokumentation af
resultater og effekter.

Figur som viser, i hvilken grad
lederne vurderer, at aftalestyring er
et godt resultatstyringsredskab.

Blitz:
Gangbroen ved Baldersbrønde
kollapsede, da en lastbil den 18.
oktober midt på dagen med løftet
kran torpederede broen. Mirakuløst
slap chaufføren fra uheldet med
livet i behold, og lige så mirakuløst
var det, at der ingen fodgængere
var på eller ved gangbroen. Bilerne
på Roskildevej nåede heldigvis at
stoppe i tide – den sammenstyrtede bro spærrede vejbanen i begge
retninger. Politiet fik travlt med at
omdirigere trafikken, og Driftsbyen
fik kanontravlt med oprydningen,
der var færdig kl. 5 om natten. Få
dage efter begyndte etableringen
af en midlertidig gangbro, som
kunne tages i brug den 7. november. Driftsbyen vurderer, at det vil
tage et år, før en ny, varig bro kan
være opført.
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Der er ikke hokus pokus i Lean
Medarbejdere og ledere i tre teams
i Borgerservice har arbejdet med et
Lean-projekt. Formålet har været at
forbedre arbejdsprocesser, så borgerne i højere grad kommer i fokus, og
spildtiden bliver reduceret. Projektet
er nu afsluttet, og Borgerservice
fortæller om erfaringerne.
Lean handler om at frigøre ressourcer
for at skabe mere tid til kommunens
kerneydelser over for borgerne.
Projektet i Borgerservice har dog i
lige så høj grad handlet om at udvikle
organisationen, så det bliver en del af
hverdagen at drøfte sine egne og andres arbejdsgange for at få arbejdet
til at ”glide nemmere”.
Med støtte fra to eksterne konsulenter
har medarbejderne udvalgt en række
arbejdsprocesser, som af den ene
eller anden grund ”irriterede i det
daglige”. Der er blevet udarbejdet
forslag til, hvordan processerne i
stedet kan gennemføres, så der bliver
frigivet ressourcer.
Ejerskab til processen
Alle aktiviteter har været afholdt med
medarbejderne, som sammen med de
eksterne konsulenter har indstillet til
projektets styregruppe, hvilke processer der var mest ”krudt” i at arbejde
videre med inden for rammerne af
projektet.
”Den Lean-metode, der er anlagt
i projektet, adskiller sig fra andre
mere topstyrede metoder. Den
medarbejderdrevne proces har været

Faktaboks
Pladsanvisningen har sammen med
bl.a. Institutions- og Skolecentret
vurderet processen op til, at man
skal indgå den årlige normeringsaftale på daginstitutionsområdet. Det sker for at forbedre
beslutningsgrundlaget og for at
præcisere beslutningskompetence
og økonomisk ansvar. Hvis den
skitserede model bliver sat i værk,
forventes der at blive frigjort knap
120 arbejdstimer årligt.
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Borgerservice har gennem Lean-projektet udpeget og beskrevet en lang række
opgaver, hvor arbejdsprocessen kan forbedres. Nu skal ændringerne gennemføres. Men lige så vigtigt er det at blive ved med at spørge: Hvorfor gør vi sådan?
Er det nødvendigt fortæller medarbejdere og ledere fra Borgerservice (Arkivfoto
fra kampagnen om nye åbningstider).

en succes og har sikret ejerskab hos
medarbejderne”, fortæller centerchef
Peer Anker Hansen.
Peer Anker Hansen påpeger også,
at Lean har handlet om at få frigjort
ressourcer til det, der skaber værdi, og
ikke om at spare ressourcer i sig selv.

Faktaboks
Team Opkrævning opkræver
blandt andet gældsrestancer fra
borgere til offentlige myndigheder. Medarbejderne har reduceret
antallet af de standardbreve,
der sendes til borgerne. Det har
været med til at frigøre knap 120
arbejdstimer om året.

Tid til refleksion
Man opfinder ikke nødvendigvis ”den
dybe tallerken”, når man beslutter at
arbejde med Lean. Men det betyder,
at ledelsen har truffet en beslutning
om at prioritere, at medarbejderne får
tid til refleksion.

Faktaboks
Det er ikke alle tandlæger,
optikere, fodterapeuter m.fl.,
der leverer ydelser til borgerne
på kommunens regning, som
fremsender en elektronisk faktura. Derfor er Servicebutikken
begyndt at oplyse alle samarbejdspartnere om elektronisk
fakturering. Det forventes at
frigøre ca. 300 arbejdstimer
årligt.

En medarbejder siger for eksempel:
”Langt det meste er noget, som vi
godt vidste, at vi skulle arbejde med,
men vi vidste ikke, hvordan vi skulle
gribe det an”.
Eller som en teamchef udtrykker
det: ”År efter år gentager vi de
samme uhensigtsmæssigheder. Det
er interessant og slående, at der skal
et koncept og to konsulenter til. Og
vi har stadig til gode at se, hvordan
vi fortsætter med Lean, når projektet
ophører. Men der er ikke hokus pokus
i det – det er lige til højrebenet.”
Der nu lagt an til en række ændringer,
som man samlet set vurderer kan
frigøre mindst 2500 arbejdstimer
om året. Det kan gøres med alt fra
reduktion af standardbreve til mere
komplekse processer, der involverer
mange aktører på tværs af kommunen.
Let og svært på samme tid
De processer, som Borgerservice har
valgt at arbejde med, varierer i omfang og kompleksitet. Nogle ændringer har været lige til at sætte i værk,
mens andre kræver en større indsats,
og enkelte må formentlig forkastes.
Som en teamchef i Borgerservice
udtrykker det:
”Hvor er det på samme tid hamrende
let og svært! Det vælter let ud af
medarbejderne med forslag til processer, der kan leanes, og det er relativt
nemt at tegne processerne og få
ideer til, hvordan opgaverne kan
løses. Og så kommer virkeligheden!
Så er der en historik, kultur og også
mentale barrierer imod forandring.
Forandringen kan kollidere med måden, vi tænker på, eller der kan være
praktiske forhold som for eksempel
teknologi, lovgrundlag eller noget, der
sker i et nabocenter, som gør, at det
er svært at praktisere”.
Derfor står medarbejdere og ledere
nu over for en udfordring, for der skal
følges op på projektet, så de processer, der er blevet arbejdet med, også
bliver ændret. Flere medarbejdere
peger på, at der er et stort behov
for at sikre, at de processer, som er
blevet belyst i løbet af projektet, nu
bliver fulgt til dørs.

Blitz:
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En del af hverdagen
Projektet er nu afsluttet, men
udfordringen bliver ifølge Peer Anker
Hansen at integrere det som en del
af centrets måde at arbejde på. Der
er nu noget, der tyder på, at grundstenen er lagt. Som en medarbejder i
Servicebutikken siger:
”Det vigtigste for mig har været at få
nogle redskaber til at se anderledes
på de arbejdsrutiner, vi har, så vi kan
skære ind til benet. Det at se på de
enkelte arbejdsgange og kigge på
nødvendigheden af, at vi gør det…
Og stille sig selv spørgsmålet: Er det
nødvendigt? Og hvorfor gør vi sådan?”
Medarbejderen er sammen med sine
kollegaer i Servicebutikken gået til
Lean med stor entusiasme, og bruger
også nu metoderne i det daglige. For
som hun udtrykker det: ”Vi har fået
åbnet øjnene og er begyndt at stille
spørgsmål”.
Tina Levysohn
udviklingskonsulent
Økonomi- og Analysecentret

Budgetavis 2008: Kommunens budget blev vedtaget i oktober, og den
21. november udkom Budgetavis
2008. Her kan man læse om budgettet for 2008, og hvad der sker på
de forskellige udvalgsområder det
kommende år. Budgetavisen blev
sendt til borgerne som et indstik
i Lokalavisen Taastrup den 21.
november, og man kan også finde
den på www.htk.dk

Personalebladet i 2008
Personalebladet ”Nyt fra HøjeTaastrup Kommune – din arbejdsplads” udkommer i 2008 efter
nedenstående plan. Aftal i forvejen
med Informationsafdelingen, hvis
du har emner til personalebladet
– så kan vi hjælpe dig med vinklen
på din historie, forslag til illustrationer m.m.
Nr. 1 - Mandag d. 11. feb. 2008
- afleveringsfrist til mandag
den 21. januar 2008.
Nr. 2 - Mandag d. 21. april 2008
- afleveringsfrist til mandag
den 31. marts 2008.
Nr. 3 - Mandag d. 16. juni 2008
- afleveringsfrist til mandag
den 26. maj 2008.
Nr. 4 - Mandag d. 1. sep. 2008
- afleveringsfrist til mandag
den 11. august 2008.
Nr. 5 – Mandag d. 20. okt. 2008
- afleveringsfrist til mandag
den 29. september 2008.
Nr. 6 – Mandag d. 8. dec. 2008
- afleveringsfrist til mandag
den 17. november 2008.
Birgitte Skou Andersen
Informationschef, Byrådscentret/
Informationsafdelingen
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Lej et sommerhus

Hus nr. 1

Så er det tid at søge, hvis du vil deltage i lodtrækningen om at leje et af
Høje-Taastrup Kommunes sommerhuse i ferieåret 2008. I Høje-Taastrup
Kommune har vi nemlig en Feriefond, som ejer fire sommerhuse. De tre
ligger i Odsherred - heraf to ved Nyrup Strand og et ved Sejerøbugten
– og det fjerde ligger i Marielyst på Falster.
Læs mere her og indsend din ansøgning, så den er hos Kontrolafdelingen på
Rådhuset senest den 6. februar kl. 12. Du kan også se en nærmere præsentation
af husene på intranettet, HTKalle (under Løn og personale/Feriefonden).
Lejeansøgning for ferieåret 2008
Højsæson: Uge 24 - uge 37, begge inklusive.
Følgende huse er til udlejning:

Hus nr. 1: Irisvej 20, Marielyst, 4873 Væggerløse
6 sovepladser
Hus nr. 3: Rådyrvej 33, Høve Strand, 4550 Asnæs
7 sovepladser
Hus nr. 5: Møståen 1 B, Nyrup Strand, 4500 Nykøbing Sjælland
8 sovepladser
Hus nr. 6: Pajesøvej 19, Nyrup Strand, 4500 Nykøbing Sjælland
4 sovepladser

Hus nr. 3

Pris
Ugelejen i højsæsonen er for hvert enkelt hus: Kr. 1.900,-.
Hus nr. 5

Lejeperiode
Lejeperiode: Lørdag fra kl. 14.00 til følgende lørdag kl. 12.00.
Ansøger: (skriv tydeligt):
CPR-nummer:
Navn:
Arbejdssted:
Privatadresse:
Postnummer og by:
Tlf. arbejde:

Tlf. privat:

Den ønskede ferieperiode er uge nr.:
Alternativt uge nr.:

(Max. 4 uger)

Jeg ønsker at leje hus nr. :

Alternativt hus nr.:

(Max. 3 huse)

Antal voksne/børn:
Ansøgningsdato:
Ansøgers underskrift:

NB: Ansøgningen skal være Kontrolafdelingen på rådhuset i hænde
senest den 6. februar 2008 kl. 12.00.
Besked om resultatet af lodtrækningen sendes til ansøgerne den 7. februar 2008.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Svend Mathiasen,
tlf. 43 59 14 57, e-mail: Svendma@htk.dk.
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Hus nr. 6

Kursuskataloget for 2008
Kursuskataloget for 2008 indeholder
samtlige tilbud om kurser i HøjeTaastrup Kommune. Traditionen tro vil
vi udgive et suppleringskatalog inden
sommerferien 2008, idet efterårssæsonen kan byde på flere tilbud. Kataloget
udsendes til alle ansatte inden jul. Så
snart kataloget er klar til tryk, offentliggøres det som det første på intranettet.
Plads til begejstring
Alle kurser lægger sig mere eller
mindre op ad direktionens strategi for
2008. Det kan lyde lidt tørt, men der er
plads til begejstring! Således bliver der
plads til det videre arbejde med den
attraktive arbejdsplads – både i form af
kurser og et fyraftensforedrag.

Arbejdet med at udtrykke vores
holdninger og målsætninger på en
anerkendende måde løber som en rød
tråd gennem hele kursuskataloget –
lige fra lederkurser, medarbejderkurser
og kurser for lærere, som underviser
vores børn efter samme principper.
Der er som tidligere år en del praktiske
kurser, som skal ruste os til at bruge
de nye eller moderniserede it-systemer,
som vi jævnligt vil blive udsat for.

Hvis den tendens fortsætter, er vi
formentlig nødt til at finde en løsning
i retning af brugerbetaling ved udeblivelser.

Gratis kurser
Vores målsætning er helt klart, at
kurser skal være et personalegode og
derfor gratis. Vi har dog store udfordringer i form af deltagere, som ikke
møder op, og som ikke melder afbud.

Rigtig god fornøjelse og god
arbejdslyst!

Fokusgruppe
Som noget helt nyt har en fokusgruppe
kigget på kursuskataloget. Vi håber
derfor, at det lever op til forventningerne – og gør det ikke det, har vi ikke
hørt din mening endnu.

HR-Teamet, HR-Centret

Sundhedsordningen hitter
I Danske Kommuner nr. 27 kan man
læse om sundhedsordningen i HøjeTaastrup Kommune. Flere kommuner
henvender sig og vil gerne vide mere
om vores tilbud til medarbejderne.
Kommunens konsulent inviteres til
møder i andre kommuner for at fortælle om ordningen. Jo, der er sandelig
gang i butikken.
25 procent af alle ansatte i HøjeTaastrup Kommune er oprettet i
sundhedsordningen – og det er slet
ikke så ringe endda.
Motionscentret
Der er stor efterspørgsel på flere
redskaber, og der kommer da også
flere. Der indkøbes således en meget
efterspurgt maskine til inderlårene, og
der kommer flere spinningcykler. Der
opsættes musikanlæg til spinning, så

det bliver lettere at yde det bedste!
Holdtræning
Spinning tilbydes to gange om ugen,
og det ser ud til, at efterspørgslen
er til alle fire timer. Pilates er også
vældig populært. Her ønsker man
også træning to gange om ugen. Der
arbejdes på sagen, men der er forskellige andre ting, som er afhængige
af den beslutning.
Har man problemer med nakke,
skuldre og ryg, er der stadig mulighed
for at deltage på et hold, som netop
tager højde for den problemstilling.
Du vil som oftest møde den samme
fysioterapeut til både træning og
behandling.
Vandgymnastik
Successen fortsætter med vand-

gymnastik. Mange finder vej til de
fire hold, som er fordelt på Fløng og
Taastrup Svømmehaller.
Den gode historie
”Jeg havde altid ondt i nakke og
skulder, og til sidst strålede smerten
ud i min hånd. Jeg har nu gået hos
fysioterapeuten i to måneder. Min
ryg er mobiliseret, jeg får udspændt
muskulaturen i skulder og hals samt
korrigeret min kropsholdning. Ih, jeg
har det så godt i dag.”
Som medarbejder i Høje-Taastrup
Kommune kan du tilmelde dig sundhedsordningen på www.wellatwork.dk

Anette Zacho
Konsulent i HR-Teamet, HR-Centret

”Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads”
Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf. 43 59 18 44.
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Hvad skal
barnet hedde?
Find din kreative åre og giv et bud på et nyt
navn til personalebladet.
Personalebladet ”Nyt fra din arbejdsplads - Høje-Taastrup
Kommune” så dagens lys i september 1995. Fra starten
blev der taget godt imod den lille ny, og i årenes løb er
barnet vokset til.
Trods intra- og internet m.m. er der stadig behov og
interesse for et blad, der i tekst og billeder kan bringe fortællinger om, hvad der rører sig i Høje-Taastrup Kommune
og dermed bringe os lidt tættere på hinanden. Derfor må
det nu være på tide at finde et navn til barnet.
Har du en god idé til et nyt navn til personalebladet? Så tøv
ikke med at sende dit forslag til Informationsafdelingen.
Der bliver nedsat en udsøgt og velkvalificeret dommerkomité, som med stor omhu vil vælge det nye navn blandt de
indkomne forslag.
Vi sætter to biografbilletter på højkant til vinderen. Blandt
de øvrige indkomne forslag bliver der trukket lod om to
æsker chokolade.
Vi skal have dit forslag senest mandag den 14. januar 2008.
Send forslaget til Informationsafd@htk.dk eller brug kuponen og send den til Informationsafdelingen/Byrådscentret,
Bygaden 2, 2630 Taastrup.
Det nye navn og vinderne af konkurrencen bliver offentliggjort i næste nummer af personalebladet.

Informationsafdelingen/Byrådscentret

Kupon:

Personalebladet skal hedde
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Navn:
Arbejdssted:
Tlf. arbejde:

✂

Første nr. af personalebladet så dagens lys i 1995. I
august 1996 kom der for første gang et stort billede på
forsiden, og fra april 2005 begyndte bladet at komme
i farver – i 2007 med helsidesfoto på forsiden. Nu skal
barnet have et navn…

Fødselsdage og jubilæer
22. december 2007
Social- og sundhedshjælper
Birthe Hillersdal
Sengeløse Plejecenter,
50 års fødselsdag

8. januar 2008
Pædagogmedhjælper
Magarete Rosa Buckardt Nissen,
Børnehuset Solsikken,
50 års fødselsdag

31. januar 2008
Driftleder Frank Lassen
Driftbyen – Parkvæsnet,
25 års jubilæum

27. december 2007
Leder Helle Zakariassen
Børnehuset Kastanjely,
50 års fødselsdag

10. januar 2008
Assistent Anne-Dorte Strøm
Daginstitutionen Minigiro,
50 års fødselsdag

1. februar 2008
Overassistent Marianne Nielsen
Økonomi- og Analysecentret,
40 års jubilæum

1. januar 2008
Støttepædagog Inge-Lise Thomas
Børne- og Ungerådgivningscentret,
25 års jubilæum

10. januar 2008
Pædagogmedhjælper
Bente Bach Magnusson
Daginstitutionen Stenmøllen,
50 års fødselsdag

1. februar 2008
Overlærer Klavs Ingemann Nielsen
Rønnevangsskolen, 40 års jubilæum

3. januar 2008
Tandlæge Birgit Eleonora
Wahlstrøm
Kommunale Tandpleje,
25 års jubilæum
3. januar 2008
Kirsten Anette Abrahamsen
Daginstitutionen Klokken,
50 års fødselsdag
5. januar 2008
Assistent Poul Arensborg
SFO Gadehaveskolen,
50 års fødselsdag
8. januar 2008
Bibliotekar Wanda Lykke Mortensen
Biblioteket, 25 års jubilæum

Blitz:

15. januar 2008
Assistent Anette Mona Rasmussen
Bredebjerggård, 50 års fødselsdag
16. januar 2008
Specialarbejder Jimmy Eversen
Kloak/vejservice, 50 års fødselsdag
19. januar 2008
Overassistent Gitte Kate Juul
Sciegienny
Jobcentret – Ydelseservice,
50 års fødselsdag
23. januar 2008
Pædagogmedhjælper
Winnie Jørgensen
Daginstitutionen Stenmøllen,
50 års fødselsdag

1. februar 2008
Støttepædagog Bente Olesen
Børne- og Ungerådgivningscentret,
25 års jubilæum
1. februar 2008
Pædagogmedhjælper Lene Ohlin
SFO Charlotteskolen, 50 års fødselsdag
1. februar 2008
Overlærer Annemarie Hansen
Parkskolen, 25 års jubilæum
2. februar 2008
Assistent Dorte Pernille Andersen
Børnehaven Bilen, 50 års fødselsdag
11. februar 2008
Områdeleder Jette Aistrup
Institutions og Skolecentret,
50 års fødselsdag

Så lykkedes det at få Revy 2007 i mål.
Det, som så lidt sort ud først på året, lykkedes til sidst,
fordi så mange rare mennesker nikkede ”ja” på de
rigtige tidspunkter. Vi skylder rigtig mange en stor tak.
Først og fremmest tak til publikum - 241 solgte billetter!
Vi er overvældede over den store tilslutning, og vi siger:
AF HJERTET TAK. Vi skylder også at nævne Hugo, der
på vegne af en samlet direktion nikkede ja til vores bøn
om økonomisk støtte. Også en stor tak til Thomas i
trykkeriet, MIRA som leverede maden om torsdagen, og
Peter og Co. fra Kantinen, der lavede mad om fredagen.
Også en stor tak til de, der hjalp med at kontrollere
billetter, anrette mad, rydde op osv. Hvordan gik revyen
så? Torsdag var der en del skønhedsfejl, og de fleste
kunne skrives på nervøsitetens regning. Det blev der
rettet op på fredag, hvor det hele gik som smurt, og
begge dage var det et begejstret publikum, der var med
fra første minut. Hilsen Revyholdet.
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Borgerservice, projekt Fønix, Driftsbyen
og Sundhedscenteret har relanceret
cykelordningen – så nu står der ti
fine cykler med tilhørende hjelme
klar på rådhuset til brug for ansatte i
Høje-Taastrup Kommune i arbejdstiden.
Cyklerne er tænkt til brug som
transportmiddel, når arbejdet indebærer
møder og aktiviteter i passende cykelafstand fra rådhuset – en let og sund
måde at komme rundt på.

Tre glade direktører præsenterer
de nye cykler. Fra venstre socialog arbejdsmarkedsdirektør Lau
Svendsen-Tune, økonomidirektør
Ole Kristensen og børne- og kulturdirektør Karsten Holst.

Udover at cyklerne tjener til de
ansattes fordel, er de et led i
sundhedspolitikkens mål om at få
”Sundheden frem i hverdagen” i
Høje Taastrup Kommune. Her spiller
medarbejderne en vigtig rolle, bl.a.
som foregangsmænd og -kvinder i
bestræbelserne på at gøre det sunde
valg til det nemme valg.
Cyklerne bookes via Groupwise
og skal afhentes og afleveres i
cykelkælderen på rådhuset. Yderligere
vejledning til brug af cyklerne
findes på: http://htkalle.rh.htk.dk/
Saadan_goer_du/Raadhusfaciliteter/
Cykler.aspx
Rigtig god cykeltur!

Cyklerne er et godt signal til borgerne
om, at vi tager vores opgave med
sundhed og forebyggelse alvorligt.

Adresse - label

Så tager vi cyklerne frem – også
i arbejdstiden

