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Til samtlige medarbejdere

Nyt fra din arbejdsplads

Budget 2008 –
en historisk begivenhed
Byrådsmødet den 11.
oktober var en helt
særlig begivenhed:
Hele byrådet står bag
budgettet, og det
er historisk i HøjeTaastrup Kommune.
Jeg har forsøgt at finde ud
af, hvornår det sidst skete,
at hele byrådet var enigt. Jeg
ved med sikkerhed, at det
i hvert fald er mindst 25 år
siden. Jeg har efterfølgende
talt med forskellige kilder, der
måske kunne komme det nærmere – og min undersøgelse
fører til, at det måske var i 1973, at man sidst var enige alle
sammen om budgettet. Så med forbehold for, at andre har
bedre arkiver eller kilder end jeg, vil jeg tillade mig at anslå,
at det nok er 33 år siden!
Hårde forhandlinger i en god stemning
Vejen til dette resultat har ikke været helt nem. Det er hårde
og lange forhandlinger, som har fundet sted, siden byrådet
var samlet til 1. behandlingen af budgettet i september.
Kompromiser er blevet indgået, og jeg synes faktisk, at
tonen har været god det meste af vejen. Der er blevet
forhandlet i en tillidsfuld stemning.

budget for forebyggelse og anbringelse. Inden for det
samlede budget til specialundervisning skal der etableres
et supplementstilbud til undervisningen i form af en sommerskole i tre uger i juni.
Åbningstiden for klubben Engvadgård udvides inden for det
samlede budget på området. Desuden undersøges behovet
for mere fleksible åbningstider i daginstitutioner, SFO’er og
klubber.
På ældreområdet investerer vi i en rekrutterings- og
fastholdelsesstrategi; vi får dermed lettere ved at rekruttere
personale, og det personale vi har, får bedre arbejdsvilkår.
Der afsættes også midler til voksenelever, og de forventede
midler til seniorjobs på finansloven for 2008 skal udmøntes
på ældreområdet.
Vi giver også en håndsrækning til de udsatte grupper. Der
skal etableres et værested for misbrugere - placeringen af
værestedet vil blive afklaret senere. Og der skal etableres
boliger for de hjemløse i form af pavilloner ved Hveen
Boulevard – Sydvej.

Jeg er glad for, at det er lykkedes at blive enige alle sammen
om budgettet for 2008. Og jeg er glad for, at alle har bidraget positivt og konstruktivt til at nå dette resultat.
Serviceniveauet bevares
Hvis jeg skal vende mig mod indholdet at budgettet, så vil
jeg sige, at det er et budget, som både er præget af omstilling og investering.
Vores serviceniveau på kerneområderne bevares. Vi
fastholder det høje serviceniveau på daginstitutionsområdet,
på skoleområdet og på ældreområdet. Vi udbygger endda
serviceniveauet, for det er lykkedes at finde penge til at
etablere udleveringskøkkener på de resterende skoler,
således at alle skolebørn efter sommerferien vil have adgang
til en sund madordning. Det er der både sundhedsmæssigt
og indlæringsmæssigt god mening i.
Vi skal også se på den fremtidige skolestruktur, ligesom
der skal igangsættes en undersøgelse af den fremtidige
kapacitet på skoleområdet. Der søges endvidere etableret
nye og tidssvarende faglokaler med midler fra den statslige
kvalitetspulje i forbindelse med kvalitetsreformen.
Der etableres et særligt samarbejdsprojekt mellem
Charlotteskolen og klubben 5’eren inden for det samlede



Den fremtidige skolestruktur skal undersøges. Her skal der
blandt andet ses på anvendelsen af de samlede midler, strukturen på længere sigt (blandt andet ud fra et kommende nybyggeri
i Gammelsø) og sikring af fagligheden på alle skoler uanset
størrelse. Det sker ud fra et ønske om en bredere anvendelse
af skolerne med udgangspunkt i fremtidens udvikling og behov.
Der skal samtidig igangsættes en undersøgelse af den fremtidige
kapacitet på skoleområdet. Skolestrukturen og skoledistrikternes
indretning skal ses i forhold til at udvikle elevernes sociale,
personlige og faglige kompetencer. Foto: Kenn Thomsen.

I budget 2008 er der afsat midler til planlægning af et nyt
plejecenter for at imødekomme behovet for plejehjemspladser, bl.a. set i lyset af kravene i ny lovgivning. Den 1. januar
2009 træder en plejeboliggaranti i kraft, som betyder, at
borgere senest to måneder efter, at de er visiteret til en
plejebolig, skal tilbydes en sådan. I øjeblikket undersøges det,
om der kan findes mulige byggegrunde til formålet i Taastrupområdet. På billedet ser man Henriksdal Plejecenter, som blev
udvidet i 2005 og moderniseret i 2006.

Sundhedsindsats ude hos borgerne
Sundhedsindsatsen er også kommet i centrum. Vi etablerer
en sundhedsbus, hvor borgerne kan få råd om deres livsstil,
og hvor de kan få foretaget enkle sundhedscheck, der kan
vise, om der er brug for at ændre livsstil. Samtidig tager vi
fat på de unge mennesker i klubber og i SFO’er. Tanken er,
at vi skal arbejde med motions- og kostlære dér, hvor de
unges vaner har ændret sig over det seneste årtier – nemlig
i fritiden. Det afsætter vi penge til at lave forsøg med.
Sundhed hænger også sammen med den rengøring, vi
foretager på skoler, institutioner og i bygninger i øvrigt.
Derfor er jeg også glad for, at vi i budgettet har kunnet finde
penge til at løfte rengøringsstandarden lidt. Dermed giver vi
borgerne en lidt bedre kvalitet og rengøringspersonalet et
lidt bedre arbejdsmiljø.
Renovering af bygninger
Budgettet er præget af, at vi har store indtægter fra jordsalg
i det kommende år. Det er penge, som vi ikke kan bruge
på de løbende driftsudgifter – for pengene kommer som
bekendt kun én gang. Til gengæld kan vi bruge dem på
tiltrængte anlægsinvesteringer, og det gør vi!
Vi afsætter i alt 51 mio. kroner på anlægsområdet. En del af
pengene bruges til trafiksikkerhed i form af nogle konkrete
og tiltrængte trafiksikkerhedstiltag – bl.a. er der afsat penge
til en udbygning af stier i kommunen, der opsættes lysregulering i krydset Sydvej/Hveen Boulevard, og der afsættes
penge til en tiltrængt trafiksikring af Taastrupgårdsvej. Der
afsættes også penge til planlægning af det næste plejecenter – vi kan nemlig se af vores prognoser, at vi snart får
brug for flere plejehjemspladser.

I budgettet er der afsat 51 mio. kr. til anlægs-, vedligeholdelses- og renoveringsinitiativer, bl.a. med henblik på at
bevare værdien af kommunens bygninger. Det betyder, at
der bliver investeret i kommunens bygninger, haller og veje.
Midlerne til investeringerne kommer fra jordsalg.

Resten af anlægsmidlerne anvendes i det store og hele på
bygningsrenoveringer og dermed får vi gjort noget alvorligt
ved det renoveringsefterslæb, vi har på bygningsområdet.
Jeg synes, at det er værd at bemærke, at vi dermed ikke
skubber problemerne foran os – men at vi tværtimod søger
at gøre det modsatte. Det er der rigtig god økonomi i.

Tak til alle medarbejdere
Et budget indeholder rigtig mange poster, og jeg kunne
skrive meget længere, hvis jeg skulle have det hele med.
Det vil jeg afholde mig fra. Budget 2008 ligger nu klar. Et
budget giver en ramme at arbejde inden for, og hver dag
året rundt fylder I rammen ud og yder en stor indsats til
glæde for kommunens borgere. Det skal I alle have en stor
tak for.

Der er også igangsat en analyse af, hvordan vi i fremtiden
undgår oversvømmelser forårsaget af regn. De nødvendige
anlægsinitiativer sættes i værk, når analysen er færdig.

Michael Ziegler
Borgmester



Kommunaldirektørens hjørne

Har du talt med din
kollega i dag?
For et par uger siden kunne vi i aviserne læse, at HøjeTaastrup kommune er én af de kommuner, der har det
højeste sygefravær. Vores samlede sygefravær i HTK er
svagt stigende og lå i den seneste opgørelse (2. kvartal af
2007) på 6,2%.
Generelt er sygefraværet steget i kommunerne. På landsplan
er det gennemsnitlige sygefravær for landets knap 460.000
kommunalt ansatte steget med en arbejdsdag pr. ansat fra
12,2 dage i 2005 til 13,3 dage i 2006.
Aktiv indsats
I Høje-Taastrup Kommune har vi i det sidste år haft stort
fokus på sygefraværet. At sænke sygefraværet er et fælles
indsatsområde, som vi skal prioritere. I vores nye strategi
for nedbringelse af sygefraværet fokuserer vi primært
på en aktiv indsats for at støtte arbejdspladserne. Jeg vil
understrege vigtigheden af, at vi - uanset om det handler
om trivsel, ledelse, synligt fokus eller behov for regler og
retningslinjer – tager fat om udfordringen.
Der er iværksat en stor fælles indsats med kurset ”Tag
fat om sygefraværet”, og den skal udbredes yderligere. I
øjeblikket deltager 20 institutioner repræsenteret ved leder
og sikkerhedsrepræsentant i et forløb, der skal medvirke
til at identificere arbejdspladsens eksisterende ressourcer,
udfordringer med at få nedbragt sygefraværet og konkrete
behov for aktiviteter. For hver institution skal der udarbejdes
en lokal handleplan, der beskriver målsætning og indsats for
at nedbringe sygefraværet.
Det kan lade sig gøre: At vende en tendens og gøre en aktiv
indsats mod sygefraværet. Det har vi mange gode eksempler på. Institutionen Planten, som I kan læse om her i bladet, har gennem en målrettet indsats sænket sygefraværet
betydeligt. Det synes jeg er flot – og jeg vil opfordre til, at vi
lader os inspirere af hinanden og de gode eksempler.
Bag om tallene
Jeg ved godt, at det er svært at opgøre sygefraværet over
én kam. Der er forskelle i personalegrupper, typer af sygemelding mv. Derfor skal vi i den kommende tid endnu mere
bag om tallene for at kunne iværksætte en optimal indsats,
der matcher lokalt. For det, der virker på én arbejdsplads,
virker måske ikke på en anden.



Vi har alle prøvet det - at vågne lidt skidt tilpas og tænke: Er
det nok til at blive hjemme? Men hvor syg skal man egentligt
være for at blive under dynen i stedet for at gå på arbejde?
Jeg ved, at for den medarbejder, der melder sig syg giver
det mening at sygemelde sig. Men jeg kunne godt tænke
mig, at vi bliver bedre til tale om, hvornår og hvorfor vi
bliver syge. Måske handler det om indsatser på det fysiske
arbejdsmiljø eller måske om, at motivationen og lysten af
forskellige grunde ikke er helt i top?
Udgangspunktet skal være, at forholdene på arbejdspladsen
enten allerede er eller skal udvikles, så vi ikke oplever
sygemeldinger pga. dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø.
Vi skal sikre, at de kommunale arbejdspladser indrettes, så
vi har sunde og sikre arbejdsvilkår. Og vi skal sikre, at der
på de kommunale arbejdspladser arbejdes aktivt for at sikre
et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø.
Støtte og anerkende kolleger
Vi skal både forebygge og hjælpe i situationer, hvor en
kollega er sygemeldt. Vi skal støtte de kolleger, der løfter
opgaven i mellemtiden. Og vi skal være bedre til at få de
sygemeldte kolleger tilbage i jobbet. De skal fastholdes, bl.a.
gennem delvise sygemeldinger. Al statistik viser, at jo større
tilknytning der er til arbejdspladsen, desto hurtigere bliver
man raskmeldt.
Motivationen og lysten til at gå på arbejde kan f.eks.
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.
Ledelsen har et stort ansvar – og et ansvar som vi tager
på os. Men jeg vil også opfordre til, at vi alle 4400 ansatte
påtager os det fælles ansvar for, at indsatsen gør en forskel.
Vores fælles motto kunne være ”Hver dag viser jeg interesse
for en kollega, som jeg taler med og anerkender for det
gode han/hun gør i vores fælles arbejdsdag”.
Hugo Pedersen
Kommunaldirektør

Kom til inspirationsdag om:

Vores fælles
arbejdsglæde
Som medarbejder i Høje-Taastrup Kommune
er det vigtigt, at arbejdsglæde præger
oplevelsen af at gå på arbejde. Vi skal blive
bevidste om, hvad der skaber arbejdsglæde
på vores arbejdsplads, så vi i hverdagen
ved, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at
udvikle vores fælles arbejdsglæde. Derfor inviterer direktionen til en stor inspirationsdag
for alle medarbejdere, hvor temaet er vores
fælles arbejdsglæde.
Hvad er arbejdsglæde for dig?
Vi vil lave et startskud for vores indsats i de kommende år
med at gøre HTK til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.
Vi vil derfor gerne tale om, hvad arbejdsglæde er for os som
medarbejdere og give hinanden ny inspiration til, hvordan vi
kan arbejde videre med trivslen på vores lokale arbejdspladser. På dagen har direktionen en dialogcafé, hvor du blandt
andre kan møde direktører og centerchefer, og du kan gå
på opdagelse i deres historier og erfaringer. Derudover vil
du kunne opleve forskellige konkrete værktøjer og metoder,
som kan bruges i arbejdet med at skabe arbejdsglæde i
hverdagen.
Workshops - du vælger selv
Der er lagt op til en dag med mange forskellige muligheder
for oplevelse og indlevelse, og du kan selv vælge til og fra.
Der vil være workshops, der lægger op til faglig fordybelse,
mens andre workshops sætter kreativiteten er i fokus. Ind
imellem kan du opleve spændende foredrag med blandt
andet Peter Lund Madsen, der giver både stof til eftertanke
og et godt grin med på vejen. Og så uddeler borgmesteren
en arbejdsmiljøpris.
Arbejdsmiljøpris for særlig indsats
Arbejdsmiljøprisen gives til en arbejdsplads, der har ydet en
særlig indsats for at styrke arbejdsmiljøet. Der behøver ikke
være tale om store projekter. Det kan også handle om de
små ting i hverdagen. For at komme i betragtning til prisen,
skal arbejdspladsen indstilles, og det kan alle i princippet
gøre. Der er sendt ansøgningsskema ud til samtlige medar-

bejdere. Så det er bare med at finde de gode historier frem.
Den arbejdsplads, der vinder prisen, får en frugtordning for
alle medarbejdere med gratis frugt i seks måneder.
Du får noget med hjem
Jeg tror og håber, at medarbejderne vil opleve en dag fuld af
inspiration, energi og selvfølgelig arbejdsglæde. En dag hvor
de er blevet udfordret, inspireret, har grinet med kollegerne
og er blevet lyttet til. Jeg har haft glæden af at have fulgt
forberedelserne til dagen, og jeg tror faktisk, at mange vil
blive overrasket over det utroligt flotte arrangement, der er
stablet på benene.
Information om inspirationsdagen
Der er allerede sendt invitation ud til alle ansatte. Derudover
ligger der et uddybende program for dagen på HTKalle.
Sidder du med spørgsmål om arrangementet, kan du tage
kontakt til HR-teamet eller Arbejdsmiljøafdelingen.
Jeg glæder mig til selv at deltage og til at tale med medarbejderne om, hvad arbejdsglæde er i deres hverdag.
Hugo Pedersen
Kommunaldirektør



Helhed i børnehøjde
Kan man bryde den negative
sociale arv, hvis personalet i
daginstitutionerne bliver gode
til at ”gå i børnehøjde”? Og
hjælper det børnene, at fagfolkene bliver bedre til at koordinere deres indsatser og til at
tale med forældrene?
Dét er antagelsen i projekt ”Helhed for
det udsatte barn” i Charlotteager (HUB).
Projekt HUB skal i løbet af tre år styrke
den generelle pædagogiske kvalitet i de
fem daginstitutioner i Charlotteager, så de
børn, der er i risikogruppen for at blive til
”sociale sager” får hjælp på et tidligt tidspunkt. Samarbejdet med forældrene skal
styrkes og det samme skal det tværfaglige
samarbejde med forskellige rådgivere som
f.eks. sundhedsplejerske, talepædagog og
psykolog.
Charlotteager er valgt ud, fordi der er
mange lavindkomstfamilier og ledighedsramte familier. Der er erfaringsmæssigt
mange børn/familier i området, der bliver
til ”sager” i det sociale system.
En rejse i relationernes verden
Projektet bruger metoderne anerkendende pædagogik og
relations-pædagogik. Det handler om at anerkende det, der
går godt, frem for at fokusere på fejl og mangler hos de
børn, unge eller voksne, man ønsker at udvikle. Det handler
også om at fokusere på relationer, fordi det er i relationen til
andre, at vi dannes og udvikler os.

Projektet lægger vægt på at anerkende det, der går
godt, og som kan give børnene selvtillid og selvværd.
Arkivfoto – billedet er ikke fra Charlotteager.
Udover den fælles uddannelse får alle faggrupperne
– ledere, pædagoger og medhjælpere - hver sin special-designede uddannelse.

Hvis vi kender lille Brian som ham, der altid slår og råber
og forstyrrer de andre børn, handler metoderne om at lede
efter og opdage det, som fungerer godt for Brian, og som
giver ham sociale relationer, selvtillid eller selvværd, som
han kan vokse og udvikle sig af.

Dialog mellem fagfolk og familie
Forældrene skal også møde mere anerkendelse fra
daginstitutionen. De skal tages alvorligt som de primære omsorgs- og opdragelsespersoner i barnets liv,
og daginstitutionerne skal blive i stand til på et tidligt
tidspunkt at komme i dialog med forældrene om barnets behov for udvikling.

Uddannelse til alle ansatte
Alle 65 medarbejdere får det samme to-ugers kursus i pædagogik. Der er erfaring for, at det ikke nytter bare at sende
et par stykker fra hver institution af sted og så regne med,
at de kan oplære kollegerne efterfølgende.

Evaluering – den store udfordring
Hvordan kan man måle, om det udsatte barn i Charlotteager oplever, at forældre og fagpersoner skaber en
helhed, som det kan udvikle sig (positivt) i? Måske er
målet så ædelt, at det er svært at operationalisere.

”Spredningseffekten er for lille, når der bare er et par
stykker af sted, og det dur ikke, hvis vi vil sikre, at alle de
voksne omkring barnet gøre det rigtige”, siger pædagogisk
konsulent Mette Steen Pedersen.

Det er en stor udfordring at designe en legitim handleog evalueringsplan. Ikke desto mindre skal HUB ligesom alle andre projekter så validt som muligt dokumentere, at - eller om - det lykkes at nå målet med de
valgte metoder.

”ALLE i daginstitutionerne skal være i stand til at sætte sig i
børnenes eller forældrenes sted og hjælpe dem ud fra netop
dét barns eller dén families behov, hvis vi skal gøre os håb
om at opfylde projektets formål”, fortsætter hun.



Der kan gennemføres spørgeskema-undersøgelser af
forældrenes oplevelse af samspillet med de professionelle i daginstitutionen.

I den bløde afdeling kan der desuden produceres en mængde dokumentation i forbindelse med bl.a. metoder med
video-optagelser og børne-interview. Kan disse interviews og
video-optagelser af almindelige situationer og relationer fra
hverdagen i daginstitutionen mon sige noget om helheden
for det udsatte barn?
Og kan video-optagelserne på nogen måde bidrage til måling af effekten af uddannelses-programmet for personalet
– f.eks. vise en ændring af samværskulturen og sproget i
daginstitutionen?

Et større perspektiv
Hvis HUB faktisk bidrager til at dokumentere en metode til
at nedbryde den negative sociale arv, vil projektet bidrage til
at skabe en fælles forståelse - lige fra den enkelte institution og kommunerne til Familie- og Forbrugerministeriet og
Folketinget - for sammenhængen mellem pædagogisk teori
og praksis.
Nina Marie Andersen
Pædagogisk konsulent for kost og udvikling
Pædagogisk Udviklingscenter

Et sundt legeme i et
sundt kontor

Teknik- og Miljøcentret var én af heldige vindere i konkurrencen om en sundhedsdag, og
det blev til en dag med fokus på trivsel og
sundhed i centret.
Dagen startede med to timer med psykolog Thomas Markersen. Han havde nogle rigtig gode pointer i sit oplæg om
stress/trivsel - om at det er ens tanker om arbejdet, der er
afgørende for, hvordan man opfatter sin arbejdssituation.
Han havde nogle små øvelser, hvor vi to og to skulle fortælle, hvad det er der gør os glade ved at arbejde, og hvordan
vi opnår det. Det var rigtig godt at fokusere på trivsel og
glæde. Til sidst lærte vi også nogle metoder til at være til
stede i nuet. Jeg fik en masse ud af hans oplæg.

Gode råd til arbejdsstillinger
Bagefter kom fysioterapeut Poul Henriksen og fortalte om
borde, stole og arbejdsstillinger. Om eftermiddagen kom han
rundt til hver medarbejder og vurderede vores arbejdspladser og kom med gode råd til indstilling af stole, computerskærme, borde mv. Det var meget brugbart. Der er efterfølgende blevet oprettet en liste over, hvem der har behov for
nye stole m.v.
Vi havde også et kort oplæg om sund kost ved kostvejleder
Lars Jørgensen. Det var interessant, men ikke helt på højde
med de andre oplæg rent fagligt.
Oprydning gjorde godt
Herefter var der oprydning i centret. Det var fantastisk at
have en halv dag til at rydde op og få smidt en masse ud,
som kun står og samler støv. Jeg kan kun anbefale, at vi får
nogle flere af den slags dage. Jeg tror, at det hurtigt ”betaler
sig” i form af mere glade og motiverede medarbejdere.

Maria Christensen
Miljøteknisk medarbejder
Teknik- og Miljøcentret

Der blev ryddet op i papirerne, da Teknik- og
Miljøcentret afholdt deres sundhedsdag.



DHL 2007 og fremover
Mandag den 3. september var dagen for
årets DHL-Stafet, hvor Høje-Taastrup Kommune stillede med 24 hold, svarende til 120
medarbejdere. Humøret var højt og engagementet stort. Der blev løbet på flotte tider,
og alle havde en god oplevelse.
DHL 2007 blev en stor succes set med HTK-øjne. De senere
år har vi sat deltagerrekord hvert år - sidste år havde vi 15
gennemførende hold og i år blev det til 24. Planlægningsgruppen havde forhånds-booket 15 hold, men efter sommerferien eksploderede antallet af tilmeldinger, og vi fik
yderligere 10 hold på venteliste. Heldigvis fik vi startnumre
til alle, ligesom vi fik udvidet telt-kapaciteten.
Sensommer i Fælledparken
Det var en smuk sensommerdag, vi havde sat hinanden
stævne i Fælledparken. Der blev løbet på fine tider, humøret
og teamworket var i top. Da alle var kommet i mål, gik vi
ombord i kantinens lækre mad. Personaleforeningen havde
sponseret maden, mens direktionen finansierede teltet.
HTK-T-shirts
Som noget nyt var der HTK-løbebluser til alle løbere. Hugo
havde skaffet sponsor-T-shirts fra Fujitsu, og planlægningsgruppen havde fået tiltrykt byvåben og sloganet ”Sundhed

Det var smuk sensommer i
Fælledparken, da 120 medarbejdere løb DHL-Stafet
for HTK.



frem i hverdagen”. Løbebluserne var meget populære og
styrkede følelsen af at være et team.
DHL i fremtiden
Arrangementet var en stor succes, men der er som bekendt
ikke tradition for at hvile på laurbærrene her i kommunen.
Så samtidig med at vi nød stemningen, begyndte vi en snak
om, hvordan vi kan gøre arrangementet endnu bedre og
give det sidste skub, så vi kommer helt op og ringe.
Derfor er planlægningsgruppen og personaleforeningen i
samarbejde med direktionen i gang med at lægge en plan
for formalisering af arrangementet - sandsynligvis ved at
gøre det til en del af vores Sundhedsordning. På den måde
kan vi gøre DHL-Stafetten til årets kommunale event, hvor
alle medarbejdere inviteres til at deltage, hvor vi kan få styr
på logistikken omkring drikkevarer, grill og mad, vi kan få
banner på teltet, så de andre kan se, hvor vi kommer fra
etc.
Vi kan med andre ord lave et arrangement, der rykker og
profilerer Høje-Taastrup Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Christian Egesholm
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Borgerservice i udvikling
Borgerservice er i rivende udvikling. De nye
udvidede åbningstider er et af de mange nye
tiltag for borgerne, og det fortæller centerchef for Borgerservice Peer Anker Hansen om
her.
Borgerservice har brugt mange ressourcer på at løse de nye
opgaver med at udstede pas og kørekort, blandt andet fordi
antallet af henvendelser i den sene åbningstid om torsdagen
er steget kraftigt. Borgerservice har taget konsekvensen og
har fra den 1. september holdt åbent kl. 10-18 både tirsdag
og torsdag.
Nye åbningstider godt modtaget
Hvordan er det gået med de nye åbningstider?
”De nye åbningstider er blevet modtaget godt af borgerne.
Vi var lidt spændt på, hvordan borgerne ville reagere på, at
vi nu først åbner kl. 10 tirsdag og torsdag morgen, men det
er meget få, der er gået forgæves og de har taget det pænt.
For medarbejderne er det godt, at der er blevet bedre mulighed for at afholde teammøder, uden at andre har skullet
dække telefoner og personlige henvendelser ind.
Jeg har selv talt med en del borgere om den nye mulighed,
hvor vi har to lange dage om ugen, og det er de glade for
- selvfølgelig specielt de borgere, der på grund af deres
arbejde har svært ved at nå frem i den normale åbningstid”,
fortæller Peer Anker Hansen.
Hvordan fungerer det med at have længe åbent om tirsdagen?
”Samtidig med at Borgerservice fik længe åbent om tirsdagen, ændrede rådhusbiblioteket også deres åbningstid, så de
også har længe åbent tirsdag. Det giver borgerne mulighed

for både at få ordnet deres sager i Borgerservice og
samtidig låne en god bog med hjem. I den sene tid tirsdag
vedrører ca. halvdelen af henvendelserne pas og kørekort,
hvilket også er som vi havde forventet det.
Vi er tilfredse med besøgstallet her i den første tid, hvor
borgerne skal lære de nye åbningstider at kende. I forhold
til medarbejderne har det også været muligt at tilrettelægge
arbejdet, så alle kun har en lang dag om ugen”, siger Peer
Anker Hansen.
”Vi får ikke flere henvendelser, og det havde vi heller ikke
forventet, men vi tilbyder borgerne en mere fleksibel
åbningstid og vel at mærke uden, at vi har fået tilført ressourcer. Jeg tror, vi har ramt borgernes behov på en optimal
måde med de nye tider”, fortsætter Peer Anker Hansen.
Effektiv kampagne
De nye åbningstider blev lanceret med en kampagne - hvordan er det gået?
”Alle erfaringer siger, at ændrede åbningstider er vanskelige
at kommunikere, og at det tager tid, før de kommer ind
under huden. Vi har brugt flere kanaler, herunder de infostandere, der står forskellige steder i kommunen, blandt
andet foran rådhuset. Vi kan bruge dem gratis, og derfor vil
jeg anbefale andre at tænke den mulighed ind i kommende
kampagner.
Desuden har vi brugt traditionel annoncering, hjemmesiden,
de blå cirkler, der hænger i rådhusets borgerområde,
plakater på biblioteker og klistermærker på kuverter til
borgerbreve. Det har været en rigtig god kampagne, og
vi kan jo også se, at borgerne har fundet vej til rådhuset”,
siger Peer Anker Hansen.
Samarbejde med bibliotekerne
De nye åbningstider er blot et af mange tiltag, som I er i
gang med…
”Ja, vi arbejder på flere fronter med vores borgerservice.
Dels arbejder vi med vores generelle service, det vil sige
”indpakningen” udover den faglige service, og dels har vi et
spændende samarbejde på vej med bibliotekerne, hvor de
kan levere borgerservice, når Borgerservice har lukket, også
om lørdagen. Det drejer sig både om den personlige betjening og den telefoniske, det vil sige et decideret callcenter,
hvor henvendelsen bliver besvaret der, hvor der er åbent,
hvad enten det er på rådhuset eller på bibliotekerne”,
slutter Peer Anker Hansen.

”Vi arbejder på flere fronter med vores borgerservice. Vi
skal imødekomme borgernes behov for fleksibel service
af høj kvalitet”, siger Peer Anker Hansen, centerchef for
Borgerservice.

Der er således mange tiltag i gang i Borgerservice. Et af
dem er også at øge brugen af den digitale selvbetjening på
hjemmesiden.
Birgitte Städe
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen



Fra fravær til nærvær
Da Astrid Krüger for fire år siden tiltrådte
som leder af vuggestuen Planten, var fraværsprocenten på ca. 14 %. I dag ligger
den på 3-4 %. Det har været hårdt arbejde,
men et stykke arbejde, der betaler sig.
Da jeg blev leder af vuggestuen, mødte jeg en personalegruppe, hvor mange havde været i huset i 20 år og mere.
Der var opbygget en grundlæggende kultur i forhold til,
hvordan en god hverdag fungerer for børn og voksne i
vuggestuen.
En kultur på en arbejdsplads er i sig selv et gode. Vi taler
tit om, at lederen skal gå foran som rollemodel og skal
turde tage beslutninger. Men kultur og grundlæggende
antagelser kan også være en hæmsko for forandringen.
”Jeres børn” og ”vores børn”
Vuggestuen Planten var opdelt i fire stuer. Begreber
som ”jeres børn” og ”vores børn” var daglig tale. Kun
få stillinger dækkede flere stuer, og disse stillinger var
ikke attraktive og blev derfor givet til den medarbejder,
der var ansat sidst. Medarbejdere fordybede sig i den
børnegruppe, der var på den stue, de var tilknyttet, og det
gjorde den enkelte stue meget sårbar ved sygdom, ferie
eller andet fravær.

følte sig forfulgt, og det var ikke af kommunen, men af
mig. Jeg var glad for at kunne støtte mig til, at det var
kommunens måltal for fravær på arbejdspladserne.
Jeg fik redskaber i form af måltal og omsorgssamtaler og
styr på, hvornår det er ok at melde ud, at arbejdspladsen
ikke kan klare et højt sygefravær i forhold til driften.
Samarbejde på tværs
I dag ringer jeg hjem, eller der bliver ringet til mig, når
en ansat er syg i mere end tre dage. Vi er nu på to stuer i
stedet for fire. Det betyder, at personalegruppen omkring
det enkelte barn er blevet større, og at vi kan hjælpe
hinanden ved ferie, sygdom, kurser mv. Vi arbejder med
åbne døre og har funktionsopdelte rum - døren kan lukkes,
når vi vurderer, at det er vigtigt for en aktivitet eller en
børnegruppe. Stuerne planlægger aktiviteter og taler om
de enkelte børn og deres udvikling på stuemøder.
Alle ansatte har attraktive stillinger. Vi samarbejder på
tværs af hele huset, f.eks. om udflugter og maleprojekter.
Vi er ikke mere syge end den gennemsnitlige dansker, og vi
føler alle et ansvar for, at dagene er gode for børnene, og
at vi har opgaver, som vi er glade for.

Kulturen var, at det var lederens opgave at skaffe vikar
eller på anden måde få en stue til at fungere, når der var
fravær blandt personalet. Hvis der var problemstillinger
omkring et barn eller en børnegruppe, forventede man, at
lederen sørgede for, at de enkelte medarbejdere på stuen
fik kvalifikationer/hjælp til at løse problemerne. Det var
ikke et fælles ansvar.
Denne kultur var for mig som leder svær at agere i. For
hvordan skulle jeg kunne sørge for, at alle børn fik et lige
tilbud, når der var én på ferie og to syge?
Kort tid efter jeg var blevet ansat, havde jeg min første
konflikt med personalegruppen og havde svært ved at finde
ud af, hvad der var rigtig og forkert. Her blev jeg indkaldt
til at deltage i kurset ”Fra fravær til nærvær”, som var for
ledere med personalegrupper med højt fravær.
Hårdt arbejde at nedbringe sygefravær
Kommunens fokus på fravær gav mig en god opbakning og
en legitim grund til at fortælle personalegruppen, at det
går ikke - vi er for meget syge i vuggestuen Planten! Det
affødte alle forklaringerne om, at det ikke kunne være anderledes, fordi der i en vuggestue er mange flere bakterier
og derfor mere sygdom, og fordi det er hårdt arbejde, og
man derfor bliver mere nedslidt.
Det udløste også mange snakke om retfærdigheden i, at
kommunen har et måltal på 8 % fravær og gennemsnitlig
fire fraværsdage ad gangen. Der var tider, hvor personalet
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- Sygefraværet er faldet markant. Samtidig har vi en
arbejdsplads, hvor det er ok ikke at være 100% rask, og
hvor vi giver plads til hinandens forskellighed, fortæller
Astrid Krüger. Foto: Privat.

Bedre dialog giver balance
Vi har stadig tider i vores mødeskema, som vi gerne ville
have var anderledes. Jeg tror ikke, at vi inden for vores
pædagogiske fag kan opnå alt det, vi gerne vil. Men vi kan
stræbe efter det og tale om det, og det gør det nemmere
at klippe en tå og hugge en hæl for at få arbejds- og
privatlivet til at gå op i en større enhed.
Samarbejdet med kollegaer og med mig som leder vil til
stadighed også være til debat og blive justeret til den ene
og den anden side. Man får noget, og så må man samtidig
give lidt! Jeg – som alle andre ansatte i vuggestuen
Planten – er glade for, at vi ikke hver mandag skal over
i bogen for at se, hvem der i dag er syg. Vi har i dag en
arbejdsplads, hvor det er ok ikke at være 100% rask, og

hvor vi giver plads til hinandens forskellighed. Det giver
rum til, at vi kan bruge vores forskellige styrker i arbejdet
med børnene, og at alle oplever at have et ansvar for, at
hverdagen fungerer. Jeg er som leder blevet mere sikker
på mig selv og på den rolle, jeg har i at få vuggestuen til at
være et godt sted at arbejde og være barn.
At forandre grundlæggende antagelser på en arbejdsplads
kræver et formål, der er klart for alle, visioner for en fælles
fremtid samt troen på, at det nytter at forandre.
Astrid Krüger
Pædagogisk leder
Vuggestuen Planten

Blitz

Samarbejdspartnere både i og udenfor Høje-Taastrup Kommune deltog i den officielle indvielse af træningscentret Espens
Vænge den 19. september. Centret står klar efter en større ombygning, som betyder, at det kan lægge hus til de mange nye
trænings- og sundhedsfremmende opgaver, som kommunen har overtaget i forbindelse med kommunalreformen. Træningscentret Espens Vænge vil stadig stå for genoptræning af ældre borgere, men vil nu også tilbyde genoptræning af borgere, der
bliver udskrevet fra hospitalerne. Det betyder, at en del yngre borgere også vil få deres gang i centret. Espens Vænge vil også
lægge hus til den nye patientuddannelse for borgere med en kronisk sygdom. Byrådet har med beslutningen om at indrette
Espens Vænge til træningscenter skabt rammerne for genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse - nu skal personalet
og husets brugere skabe indholdet.
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Budget og aftalestyring i
skøn forening!
Når vi træder ind i det nye år, vil alle
områder i Høje-Taastrup Kommune være
omfattet af aftalestyring. Det betyder, at
alle områder i kommunen har samme overordnede muligheder og styringsprincipper
og dermed, at vi alle arbejder efter fælles
rammer.

2009 er på trapperne
Budgettet for 2008 er på plads. Men det betyder faktisk
også, at det snart er tid til at gå i gang med at få fastlagt
processen med udarbejdelsen af budgettet for 2009! Og
her er det også relevant at sætte spot på sammenhængen
mellem aftalestyring og budget.
Som det fremgår af årshjulet, starter budgetarbejdet
allerede i foråret - dels med nogle teknisk-administrative
reguleringer, fremskrivninger og korrektioner og dels
med nogle politiske drøftelser af kommunens langsigtede
strategier og visioner. På grundlag af disse drøftelser
arbejdet administrationen videre med et grundlag for
budgettet. I sensommeren drøfter Byrådet igen budgettet
på et seminar, men denne gang på grundlag af konkrete
økonomiske beregninger. Med udgangspunkt i disse
drøftelser udarbejdes grundlag for Byrådets 1. behandling
af budgettet, hvorefter det sendes i høring hos alle
høringsberettigede parter. Høringssvarene indgår herefter
i Byrådets videre behandling inden budgettet endeligt
vedtages i midten af oktober.

Aftalestyring bygger på dialog mellem aftaleparterne
– dvs. dialog mellem institutioner, brugerbestyrelser og
politikere. En væsentlig del af denne dialog foregår i forhold til de rammer, som budgettet giver, og som en enhed
eller institution skal arbejde efter. Derfor er det vigtigt, at
der er sammenhæng mellem udarbejdelse af aftalerne og
budgetprocessen.
Mål for 2008
Budgettet for 2008 er netop vedtaget, og dermed er rammerne sat for kommunens drift i det kommende år.
For at forene budget, aftalestyring og KVIK er det afgørende at alle er opmærksomme på at bruge KVIK som afsæt
for målene i aftalerne og på at bruge aftalerne som afsæt
for den løbende dialog mellem institutioner og brugere.
På den måde er der sammenhæng mellem kommunens
samlede budget og det, som det hele drejer sig om:
Institutionens daglige kontakt med brugere og borgere.

Arbejdet med at udarbejde budgettet for det kommende år
skal kobles tæt sammen med aftalestyring og de mål, som
indgås dels med fagudvalgene, dels med administrationen
samt de mål, som den enkelte institution fastsætter. Disse
mål skal have et klart afsæt i de prioriterede områder, som
er udpeget i forbindelse med KVIK-selvevaluering.

Derfor er det også afgørende for aftalestyring, at der er
løbende dialog om målene og om, hvordan det går med at
opfylde dem. Styregruppen for aftalestyring lægger vægt
på, at der hen over året er opfølgning på aftalerne, således
at både økonomi og mål følges tæt mindst tre gange årligt,
som det fremgår af figuren nedenfor.

Årshjulet og de øvrige principper og vilkår for aftalestyring
er nærmere beskrevet på intranettet under ”På tværs”
– ”Aftalestyring”.
Niels Ougaard
Økonomikonsulent
Økonomi- og Analysecentret

Årshjul, som viser sammenhængen mellem aftalestyring,
budgetproces og KVIK-selvevaluering

Aftaler udarbejdes

Brugerbestyrelser og
MED-system inddrages

Budgetvedtagelse

Aftaler træder i kraft

Dec.
Høringsproces

Jan

Nov.

Feb.

Okt.
Budgetseminar for
Byrådet (pol.
drøftelse med
økonomi)

Marts

Sep.

KVIK

Aug.
Juli

2. interne opfølgning
på aftale
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Intern opfølgning - endelig

Tekniske korrektioner
af budgettet

Apr.
Maj

Juni

Afrapportering på
sidste års aftaler

Budgetseminar for Byrådet
(pol. drøftelse af strategier og
visioner uden økonomi)

1. interne opfølgning på aftale

Høje-Taastrup Kommune bidrager med sine
erfaringer til en række kommunale og statslige
institutioner både i Danmark og i udlandet. I
september fik kommunen besøg af Forsvarets
Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Anden runde af KVIK ruller nu
Direktionen og de 15 centre var de første,
som gennemførte KVIK-selvevaluering i
2005. Nu godt to år senere er de klar til at
tage fat på anden runde.
Centrene forberedte sig inden sommerferien på anden
runde af KVIK ved at gøre status på de forbedringsprojekter, som de satte i gang for to år siden
Erfaringer fra andre organisationer viser, at der sker en
udvikling fra første gang KVIK gennemføres til anden og
tredje gang, hvor der arbejdes systematisk med at kigge
sig selv i kortene og identificere de nødvendige løbende
forbedringsprojekter.
Fra statusbillede til strategiværktøj
Ambitionerne med KVIK i anden runde er fortsat at under-

støtte kvalitetsudviklingen og -sikringen ved at anvende
det fælles sprog, som KVIK giver os i arbejdet med at
modne en systematisk evaluerings- og læringskultur.
Når anden runde af KVIK løber af stablen, er ambitionerne
højere end de var i første runde. Udover at give et statusbillede skal KVIK nemlig også anvendes som et egentlig
planlægnings- og strategiværktøj. Udover at danne
udgangspunkt for resultat- og effektmålene i aftalerne,
skal KVIK i anden runde også give inspiration til bl.a.
enkelte grupper af institutioner, fagområdets og direktionens strategiske arbejde.
Signe Bohm
Chefkonsulent
Økonomi- og Analysecentret
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Sådan gør du, når du kommunikerer
Ved du, hvordan du skriver en pressemeddelelse eller
en informationsannonce? Ved du, hvad du skal gøre, når
journalisten ringer? Kender du retningslinierne for det nye
design og kan du måle, om din information virker?

Vælg ’Sådan gør du/Kommunikation’ for at komme ind til
de tre overskrifter, og du vil under dem finde helt konkrete
svar på, hvordan du håndterer alle slags informationsopgaver. Har du ikke adgang til intranettet via dit arbejde, så
få din leder til at skrive det ud, du har brug for.

Hvis ikke, så kan du finde svarene på intranettet, hvor
der er lagt en opdateret ”værktøjskasse” ud under disse
overskrifter:
• Vigtigt for enhver informationsopgave
• Ekstern kommunikation
• Intern kommunikation

Birgitte Thorsen
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Om at modtage gaver m.v.
Her er en gengivelse af bestemmelserne om
kommunens ansattes adgang til modtagelse
af gaver, arv, fordele, deltagelse i arrangementer og andet tilsvarende.
1. Baggrund.
Som offentligt ansat er det vigtigt, at der aldrig kan opstå
tvivl om at opgaveløsningen altid sker på et objektivt og
fagligt grundlag og at den ansatte aldrig kan udsættes
for mistanke eller beskyldning om særlige ’motiver’ under
udførelsen af arbejdet.
Der er i denne henseende ikke forskel på, om det er
administrative, undervisnings-mæssige, plejemæssige aller
andre øvrige opgaver, der udføres i offentlig tjeneste.
Høje-Taastrup kommune har siden 1988 haft nedskrevne
og offentliggjorte bestemmelser herom.
Tilsvarende gælder vedrørende habilitet i forbindelse med
indkøb og kontakt til kommunens leverandører.
Herom henvises særskilt til den af Byrådet godkendte
Indkøbspolitik, hvorefter ansatte skal afstå fra at indgå
aftaler om indkøb af varer og tjenesteydelser, anvise bilag
m.v., hvis leverandøren er den ansattes samlever, ægtefælle, familiemedlem eller på anden måde nært relateret til
den ansatte.
2. Bestemmelser
a. Gaver
Det er generelt ikke tilladt at modtage gaver af enhver
slags - herunder pengegaver, begunstigelser samt arv.
En mindre erkendtlighed på niveau af en buket blomster,
chokolade el. lign. er acceptabelt. Nærmeste leder orienteres.
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Ansatte kan dog modtage gaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, som fødselsdage, jubilæer
samt afsked.
b. Studierejser el. arrangementer i øvrigt
Deltagelse i studierejser eller arrangementer indbudt og
betalt af andre, skal altid forud aftales med nærmeste
leder.
3. Konsekvenser
Overtrædelse af bestemmelserne - gælder også de i pkt. 1
nævnte habilitetsforhold - vil som udgangspunkt medføre,
at der kan tages skridt til ophævelse af ansættelsesforholdet.
Den enkelte direktør/centerchef kan dog dispensere i det
enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering af de i sagen
foreliggende omstændigheder.
Som alternativ til opsigelse kan der i stedet for meddeles
en påtale eller advarsel.
Hugo Pedersen
Kommunaldirektør
6. september 2007

Spis dig til et sundere liv
Wellatwork giver i den etablerede sundhedsordning alle ansatte i Høje-Taastrup
Kommune en lang række muligheder for
at styrke helbredet og øge den generelle
trivsel. Kostvejledning er en af dem.
Vi tilbyder bl.a. behandlinger hos fysioterapeut, fysisk
træning, rygestopkurser og kostvejledning – alt sammen
for at du kan få det bedre. Rigtig mange benytter allerede
ordningen til at få et bedre og sundere liv – og vi vil også
gerne hjælpe dig.

hverdag. Mange af os har svært ved at finde tid til at lave
sund og nærende mad i hverdagen, og vi falder derfor ofte
for de nemme - og desværre ikke altid så sunde - løsninger
i form af fastfood og færdigretter. Men det er vigtigt ikke
at undervurdere betydningen af en sund og ernæringsmæssig rigtig kost, da en kombination af sund kost og
motion har en forebyggende effekt på en lang række
livsstilsrelaterede sygdomme - f.eks. hjertekarsygdomme,
fedme og diabetes.

Fakta om kost og ernæring
Vidste du:
•	at der indenfor de seneste 30 år er sket en tredobling af antallet af overvægtige i Danmark, og
at 40 % af de voksne danskere er overvægtige?
•	at morgenmåltidet er det måltid, der mætter
bedst og længst? Morgenmad, der består af groft
brød eller gryn samt frugt og grønt, nedsætter
trangen til at spise fedt- og sukkerholdige snacks
i løbet af formiddagen og er med til at regulere
dagens samlede energiindtag.
•	at du bør undgå at spise for sent om aftenen?
Den mad vi spiser sent om aftenen, giver ringe
mæthedsfornemmelse og risikoen for at spise for
meget er stor. Det skyldes kroppens biologiske
rytmer. Om aftenen kan kroppen ikke forbrænde
den energi, som maden giver, hvis det er for tæt
på sengetid.
Sund kost – et våben mod livsstils-sygdomme
Overvægt er i dag den hyppigste årsag til, at folk udvikler
en livsstilsrelateret sygdom. Antallet af livsstilsrelaterede
sygdomme er steget markant i de senere år, og derfor
er der kommet mere og mere fokus på sund kost og
ernæring.
De fleste af os kender allerede en lang række af de råd
og anbefalinger, der findes om vores kost. Alligevel kan
det være svært at leve efter dem i en stresset og hektisk

•	at der er 20 sukkerknalder i ½ liter sodavand?
•	at børn og voksne bør spise 300 g. fisk om ugen?

Kostvejledning
Wellatworks sundhedsordning giver dig mulighed for personlig kostvejledning, der bl.a. kan hjælpe dig med vægt-
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tab, vægtøgning, kolesterol-rigtige madvaner
og fødevarer, der forebygger forhøjet blodtryk.
Sammen med kostvejlederen udarbejder du en
personlig kostplan, der er tilpasset dine ønsker
og behov, og du får gode råd og ideer til, hvordan du kan spise dig til et sundere liv. Du skal
bare tage beslutningen, så hjælper vi dig, hvad
enten du ønsker at tabe dig, tage på eller bare
spise sundere.
Vi har allerede hjulpet flere af dine kolleger til
bedre og sundere kostvaner og vægttab. De
føler sig gladere og oplever større overskud
i hverdagen. Det første skridt er måske det
sværeste, men Wellatworks kostvejledere står
klar til at hjælpe dig. Så kig ind og book en tid
på www.wellatwork.dk.
Hvem kan bruge sundhedsordningen?
Alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune kan bruge
sundhedsordningen, også hvis du er sygemeldt
eller på orlov. Gå ind på vores hjemmeside
www.wellatwork.dk eller ring til vores callcenter
på tlf. 60 299 559 dagligt mellem kl. 11.00 og
15.00.
Tag beslutningen nu - spis dig til et sundere liv!
Wellatwork

Sikkerhedsgrupper og
MED-system
I sidste nummer af personalebladet kunne
man læse en artikel om MED-systemet. Sikkerhedsarbejdet gled i baggrunden i artiklen,
og det rådes der bod på her.

hvad der er hensigtsmæssigt på det enkelte arbejdsområde. Nogle arbejdspladser har oprettet lokale MED-udvalg, andre har valgt at have MED-udvalg på område- eller
centerniveau.

Alle arbejdspladser med over ni ansatte skal have en sikkerhedsgruppe, så der er knap 200 sikkerhedsgrupper i
Høje-Taastrup Kommune. Sikkerhedsgrupperne arbejder bl.a.
med indeklima og sygefravær, så hvis man oplever den slags
problemer, skal man kontakte sin lokale sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgrupperne arbejder også med områder som
det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsskader og APV.

MED-systemet og sikkerhedssystemet hænger tæt sammen. Der bliver afholdt fælles møder, og hvis man i en sikkerhedsgruppe oplever problemer, som man ikke kan løse
på egen hånd, kan man kontakte sit lokale MED-udvalg.

Sammenhæng i sikkerhed og MED
Hvor alle arbejdspladser har en sikkerhedsgruppe (det er et
lovkrav), er MED-systemet organiseret forskelligt alt efter,
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Birgitte Städe
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Nye muligheder med det nye
løn- og økonomisystem
Den nye løn- og økonomisystem giver både
ledere og medarbejdere på alle planer langt
flere muligheder end i dag. Dem kan man
læse om her.
Integration mellem løn og økonomi
Det bliver muligt direkte at få specificeret økonomidata på
konkret personaleforbrug. Da det er et integreret system,
vil der altid være overensstemmelser mellem oplysningerne
i lønsystemet og i økonomisystemet. Det vil med udgangspunkt i en posteringsforespørgsel være muligt at få specificeret afdelingens økonomital helt ned på de enkelte dele
i en lønsammensætning. Der kan også genereres data på
tværs af afdelinger, ja hele kommunen.
Prisme
•	Systemet er let forståeligt og brugervenligt for både
centrale og decentrale brugere. Selve platformen for
løsninger er standard Windows, så brugere, der er vant til
at benytte tekstbehandling, regneark eller web-løsninger,
kan rent intuitivt udnytte systemets mange muligheder.
•	Man kan tilknytte elektronisk dokumentation til Prismes
poster i form af notater, filer af alle typer samt hyperlinks
til andre løsninger. Systemet producerer ikke afstemnings-, kvitterings- eller fejllister, da informationerne er
tilgængelige online.
•	Systemet støtter opgaveløsningen med en høj oppetid og
hurtige svartider.
•	Data skal kun indberettes én gang og kan derefter genbruges overalt i de øvrige moduler (budget, regnskab,
fakturering, mm.).
•	Alle data er til fri og omkostningsneutral disposition og
kan anvendes i forskellige sammenhænge. Data kan således overføres online til videre behandling i andre fagsystemer/kontorpakker.
•	Systemet understøtter decentraliseringen/aftalestyringen
i HTK og tilgodeser de forskellige behov for opgaveløsninger, der er på de forskellige niveauer i organisationen.
Der er mulighed for tilpasning af menuer, skærmbilleder
og rapporter præcis til den konkrete arbejdsopgave.
Silkeborg Data
Lønsystemet
Lønsystemet har to grænseflader brugerne kan benytte sig
af. En web-grænseflade, der henvender sig til decentrale
brugere med begrænset lønfaglig viden, f.eks institutionsog afdelingsledere, og en tekstbaseret brugergrænseflade,
der henvender sig til den centrale medarbejder i Løn- og
Personalecentret.

- Det nye løn- og økonomisystem er let forståeligt og brugervenligt, så medarbejderne kan glæde sig til at tage det
i brug, siger projektleder Annette van Wonterghem.

Denne opdeling betyder bl.a., at de decentrale enheder
bliver mere uafhængige af oplysninger fra Løn- og Personalecentret, hvilket igen betyder en hurtigere sagsbehandling,
færre fejl og mindre papir. Web-grænsefladen giver således
adgang til at indberette persondata, ferie, fravær, engangsydelser og timeløn, samt forespørge på ansættelsesoplysninger og persondata. Man skal ikke anvende fagkoder på
web-grænsefladen, som derfor er meget brugervenlig.
Lønsimulering
Den enkelte leder har en meget enkel og brugervenlig
mulighed for at beregne de økonomiske konsekvenser af
fiktive ændringer i de ansattes aflønning, som bl.a. kan
bruges i forhold til det totale råderum og lønforhandlinger.
Beregningerne kan foretages såvel for enkeltansatte som
for alle ansatte i en afdeling/institution.
Arbejdsskadesystem
Arbejdsskadesystemet er et selvstændigt system, der er
med til at give kommunen det overblik, der er nødvendigt for en målrettet indsats mod at forebygge fremtidige
skader og sikre et bedre arbejdsmiljø. Arbejdsskader kan
indberettes decentralt, og systemets brugervenlighed gør,
at der kan opnås tidsbesparelse og større effektivitet i hele
proceduren omkring anmeldelse af arbejdsskader.
Vagtplansystemet Tjenestetid
Vagtplansystemet Tjenestetid er for decentrale enheder,
der har behov for at kunne planlægge, indberette og følge
op på et større antal medarbejdere, der typisk arbejder i
planer, der dækker hele døgnet og alle ugens dage.
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Brugeren kan selv definere planperioder, bemandingskrav,
opfølgning på saldoregnskaber, udskrifter m.v. Udover
modulets egne avancerede faciliteter udnytter det mange af
de funktioner, der findes i Windows (klippe/klistre, skalering
mv.).
Der er mange muligheder for at konsekvensberegne fremtidige planer/handlinger. Det gør modulet til et vigtigt værktøj
i forbindelse med det planlægnings- og ressourcemæssige
ansvar, der typisk er placeret på de enkelte afdelinger/afsnit.
Ledelsesinformation
Som ledelsesinformation indeholder systemet mulighed for
en enkel og brugervenlig overførsel af både økonomidata

og personaledata til Excel. Data kan således anvendes i
forskellige sammenhænge til at understøtte beslutninger på
alle niveauer i HTK. I forbindelse med forbrugsopfølgning og
statistikker rummer Silkeborg Løn f. eks en række faciliteter,
som kan give de centrale forvaltninger, politikere og afdelingsledelser et overblik over forskellige områder.
Uddybende beskrivelse af mulighederne findes på intranettet
under ”På tværs – Nyt løn og økonomisystem – Nyt om løn
og økonomisystem”.
Annette van Wonterghem
Projektleder/økonomikonsulent
Økonomi- og Analysecenter

Blitz

Samarbejdspartnere både i og udenfor Høje-Taastrup Kommune deltog i den officielle indvielse af træningscentret Espens
Vænge den 19. september. Centret står klar efter en større ombygning, som betyder, at det kan lægge hus til de mange nye
trænings- og sundhedsfremmende opgaver, som kommunen har overtaget i forbindelse med kommunalreformen. Træningscentret Espens Vænge vil stadig stå for genoptræning af ældre borgere, men vil nu også tilbyde genoptræning af borgere, der
bliver udskrevet fra hospitalerne. Det betyder, at en del yngre borgere også vil få deres gang i centret. Espens Vænge vil også
lægge hus til den nye patientuddannelse for borgere med en kronisk sygdom. Byrådet har med beslutningen om at indrette
Espens Vænge til træningscenter skabt rammerne for genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse - nu skal personalet
og husets brugere skabe indholdet.
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Intern kommunikation under lup  
Høje-Taastrup Kommune er i front, når det
gælder den interne kommunikation. Det
viser en stor undersøgelse, hvor vi bliver
sammenlignet med 31 andre private og offentlige virksomheder.
Har vi et klart billede af de mål, som vi skal arbejde ud
fra? Er vi gode til at lytte til hinanden og give feedback?
Og hvad synes vi om personalebladet? Kort sagt: Hvordan
står det til med den interne kommunikation i Høje-Taastrup
Kommune?
Det undersøgte firmaet Nordisk Kommunikation i foråret
i et spørgeskema til 500 repræsentativt udtrukne medarbejdere. Undersøgelsen er led i en større, skandinavisk
undersøgelse, og Høje-Taastrup Kommune klarer sig flot.
Ud af 31 virksomheder indtager vi en fornem femteplads!
Og sammenlignet med andre danske offentlige virksomheder i undersøgelsen, ligger vi nummer tre.
Med over 4000 medarbejdere fordelt på ca. 200 arbejdspladser og endnu flere afdelinger vil der naturligt være
forskel på, hvordan vi oplever den interne kommunikation.
Nogle steder kan den fungere rigtig godt, andre steder kan
der være plads til forbedring. Undersøgelsen viser dog, at
det samlet set står godt til.
Kommunikation i afdelinger er vigtig
Når arbejdsdagen begynder, og vi siger godmorgen til
vores nærmeste leder og vores kolleger, er vi allerede i
gang med en god intern kommunikation. Undersøgelsen
viser nemlig, at kommunikationen i de enkelte afdelinger
og teams fungerer godt. Vi har den information, der er
nødvendig for, at vi kan udføre vores daglige arbejde, og vi
føler os velorienterede om, hvad der sker på vores lokale
arbejdsplads. Vi gør altså en masse gode ting i hverdagen,
uden at vi måske tænker så meget over det.
Hvor vi er godt kørende på vores egen arbejdsplads, har
vi til gengæld knap så godt indblik i, hvad der sker i andre
dele af kommunen. Og der er også plads til at forbedre

kommunikationen mellem vores egen afdeling og resten
af kommunen. Vi kunne også ønske os et endnu klarere
billede af de overordnede mål og fremtidsplaner.
Gode kolleger
Hvor henter vi så vores information fra? Der er mange kanaler: Intranettet HTKalle, personalebladet og nyhedsmails
for blot at nævne nogle få. Men en af de vigtigste kanaler
er vores kolleger. Undersøgelsen viser, at vi er gode til at
lytte til hinanden, og at vi har en god omgangstone på de
enkelte arbejdspladser. Vi er generelt også gode til at give
hinanden feedback, men kan godt gøre det lige en tand
bedre.
Svar fra den nærmeste chef
En anden kanal er vores nærmeste chef. Undersøgelsen
viser, at vi oplever, at vi kan stole på de informationer,
der kommer fra den nærmeste chef. Til gengæld kan vi
indimellem ønske os, at vores synspunkter og idéer bliver
efterspurgt lidt mere, ligesom vi også kunne tænke os
nogle flere tilbagemeldinger, når vi kommer med idéer og
forslag.
Hvor vi føler os godt informerede fra den nærmeste chef,
er direktionen længere væk. Vi kunne godt ønske os, at
direktionen var endnu mere synlig og bliver endnu bedre til
at forklare sine idéer og tanker, så vi forstår, hvad de vil og
hvorfor.
Der er plads til at gøre det endnu bedre – men der er også
grund til at fejre det gode resultat. Kommunens interne
kommunikation er vigtig, fordi den binder os sammen og
giver os den viden og de informationer, vi skal bruge til at
løse vores opgaver. Derfor vil undersøgelsen indgå i det
videre arbejde med at styrke den interne kommunikation.
Her vil Informationsafdelingen, HR-teamet og Byråds- og
Direktionssekretariatet komme med et udspil til direktionen.
Birgitte Städe,
Kommunikationskonsulent
Byrådscentret/Informationsafdelingen

Blitz
Det blev 5.a på Torstop Skole, der vandt den
lokale del af den landsdækkende konkurrence Alle
Børn Cykler – en konkurrence, som Dansk Cyklist
Forbund har gennemført for 5. år i træk. Knap 800
elever gennemførte konkurrencen i Høje-Taastrup
Kommune, og 5.a vandt den lokale konkurrence,
fordi de både har cyklet meget til og fra skole og
brugt cykelhjelmen flittigt. Klassen fik overrakt en
vandrepokal, som de kan glæde sig over det næste
år. Oveni fik de også en pengepræmie på 1000 kr.
til klassekassen. Præmien var doneret af Miljø- og
Energicentret.
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Blitz

Vejrguderne var ikke mildt stemt, da der den 4. oktober om aftenen blev søsat en lysende flåde på Selsmosen. Flåden
var sammensat af fantasifulde skibe bygget af pil og papir, og den blev sat ud på vandet kun oplyst af stearinlys.
Skibsbyggerne var børn fra Billedskolen, som i fem uger havde arbejdet med at konstruere de hvide skibe. Skibene blev
søsat med indbyggede breve, som udtrykker det enkelte barns tanker om og ønsker om fred i verden. Musikskolens
fløjteensemble og blæsere akkompagnerede søsætningen. Foto: Kenn Thomsen.

Fra byrådssalen

Byrådet nedsætter klubråd
Byrådet har besluttet at etablere og sammensætte et fælles klubråd, som skal være rådgivende organ for Byrådet.
Det sker for at få fokus på brugerinddragelse, indflydelse
og dialog på området for fritids- og ungdomsklubber i HøjeTaastrup Kommune. En styrket dialog mellem brugere,
politikere og administration vil medvirke til, at klubbernes
serviceniveau fortsat udvikles.
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Klubrådet sammensættes af:
Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
Klubbestyrelsesformændene (forældrerepræsentanter)
To repræsentanter for klubrådsformændene (medlemsrepræsentanter)
To repræsentanter for klublederne
Centerchefen for fritids- og kulturområdet i rådhusets
administration
En repræsentant udpeget af BUPL

Farvel til Grethe Pedersen  
Personalechef Grethe Pedersen har besluttet
at gå på pension ved udgangen af 2007.
Grethes sidste arbejdsdage ligger i oktober,
og kommunen indbyder derfor til afskedsreception mandag den 29. oktober 2007 kl.
14–16 i kantinen på Rådhuset.
Grethe Pedersen startede i Høje-Taastrup Kommune for
42 år siden. Hun var uddannet i det private erhvervsliv og
kom fra en stilling i forsikringsselskabet Hafnia, da hun blev
ansat i Høje-Taastrup Kommunes tekniske forvaltning den
1. august 1965.
I 1969 flyttede Grethe til kommunens nyoprettede
lønkontor, hvor hun sammen med en anden medarbejder
klarede lønudbetalingen for 700 medarbejdere. Dengang
foregik lønudbetaling manuelt og uden nogen form for IT.
I de følgende år skete en stor udvikling af det område, og
mange flere blev ansat i kommunen, og der udbetales i dag
løn til 4.500 medarbejdere hver måned.

Politisk karriere
Grethe har også en politisk karriere: Ved kommunalvalget i
1974 blev hun som kandidat for Det Konservative Folkeparti
valgt ind i Høje-Taastrup Byråd med virkning fra den 1.
april 1974. Hun var formand for Fritidsnævnet og næstformand for såvel Kulturelt Udvalg som Teknisk Udvalg, indtil
hun efter eget ønske stoppede i byrådet den 31. december
1980.
Også på andre måder har Grethe Pedersen været aktiv i
lokalsamfundet: Hun har gennem mange år været aktiv
i idrætslivet i Taastrup, hvor hun i TIK (Taastrup Idræts
Klub) er ungdomsformand i klubbens badmintonafdeling
og formand for TIK’s Idrætsfond, som uddeler legater til
idrætsudøvere i TIK.

Bjarne Hansen
Kontorchef
Løn- og Personalecentret

Den 1. januar 1981 blev Grethe udnævnt til kommunens
første personalechef, og hun har bestridt stillingen lige
siden.
Rutine i reformer
Grethe har rutine i reformer på
det kommunale område: Hun
deltog i den store opgave med den
første kommunalreform i 1970
og ved Sengeløses indlemmelse i
Høje-Taastrup Kommune i 1974.
Og senest var hun med til at forberede personaleopgaven omkring
den kommunal- og opgavereform,
der trådte i kraft 1. januar i år.
Royale medaljer
Fra april 1971 til april 1972 havde
Grethe orlov for at arbejde i lønsekretariatet i FKKA (Foreningen
af Kommuner i Københavns Amt).
Derfor fejrede hun først 40 års-jubilæum sidste år, hvor borgmester
Michael Ziegler overrakte hende
Dronningens Fortjenstmedalje.
Grethe har to royale medaljer: I
1995 modtog hun Kong Frederik
den IX’s fortjenstmedalje for 25
års tro tjeneste i det kommunale
civilforsvar.

Personalechef Grethe Pedersen går på pension.
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Udstilling på
rådhuset
2.- 28. november er der malerierudstilling på rådhuset. Elever fra ”Glad Fritid”
viser malerier i akryl og akvarel. Der er
fernisering torsdag den 1. november kl.
17-18.

Fødselsdage og jubilæer
1. november 2007
Afdelingsleder Helle Gerda Hansen,
Taastrup Ungdomsskole, 40 års jubilæum

25. november 2007
Viceskoleinspektør Finn Andersen,
Øtofteskolen, 50 års fødselsdag

4. december 2007
Familiekonsulent Kate Hilario Jønsson,
Familiehuset, 50 års fødselsdag

1. november 2007
Børnehaveklasseleder Lise Battrup,
Sengeløse skole, 25 års jubilæum

28. november 2007
Social- og sundhedshjælper Lone
Robodo Larsen, Plejecentret Baldersbo,
50 års fødselsdag

5. december 2007
Specialarbejder Lars Ulrik Skov Jensen,
Driftbyen – Parkvæsnet, 50 års fødselsdag

6. november 2007
Souschef Lone Martha Plougfelt,
Børnehaven Flinteby, 50 års fødselsdag
7. november 2007
Leder Inger Astrid Hansen,
Daginstitutionen Hallandsparken,
50 års fødselsdag
7. november 2007
Overlærer Marianne Vinding,
Charlotteskolen, 25 års jubilæum
15. november 2007
Personlig rådgiver/ Støttekontaktperson
Karsten Teglgaard Fribo, Børne- og
Ungerådgivningscentret,
50 års fødselsdag
18. november 2007
It-leder Arne Mejsner Sørensen,
Byrådscenter, 50 års fødselsdag
19. november 2007
Sygehjælper Susanne Flyger, Kørende
aften/nat, 50 års fødselsdag
20. november 2007
Assistent Lone Karlsson, Børne- og
voksenklubben Højgården,
25 års jubilæum
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1. december 2007
Pædagogmedhjælper Vickie Zamingard
Chiraz, Daginstitutionen Mariehønen,
25 års jubilæum
1. december 2007
Specialarbejder Kjeld Tegner Fjordholt,
Kloak/vejservice, 25 års jubilæum
1. december 2007
Dagplejer Annie Hanne Nielsen,
Dagplejen, 25 års jubilæum
1. december 2007
Overassistent Tom Brøndsted Larsen,
Hedehusene skole, 50 års fødselsdag
2. december 2007
Støttepædagog Mai-Britt Bjørklund,
Støttepædagogerne, 50 års fødselsdag
3. december 2007
Assistent Anne Marie Kristensen, Sfo
Rønnevangsskolen, 50 års fødselsdag

8. december 2007
Viceskoleinspektør Lars Bælum Jensen,
Rønnevangsskolen, 50 års fødselsdag
13. december 2007
Social- og sundhedsassistent Tommy
Stausholm Bjerring, Vestervænget,
50 års fødselsdag
13. december 2007
Tandklinikassistent Lone Bjerring
Pedersen, Den kommunale Tandpleje,
50 års fødselsdag
14. december 2007
Klubassistent Susanne Pedersen,
Fritids- og ungdomsklubben 5´eren,
50 års fødselsdag
16. december 2007
Forstander Henrik Peter Broe,
Sprogcentret, 50 års fødselsdag

Nyt om navne
Høje-Taastrup Kommune
ansætter HR-chef
Høje-Taastrup Kommune har ansat Hanne Borchersen som
HR-chef. Hanne Borchersen, der er uddannet cand.jur. og
socialformidler, kommer fra en stilling som chefkonsulent i
Kommunernes Landsforening (KL).
Her har hun beskæftiget sig med en lang række opgaver inden
for organisation og ledelse, bl.a. forandringsledelse, ledelsesog organisationsudvikling, medarbejderudvikling, coaching og
ledernetværk. Hanne Borchersen har tidligere været ansat som
afdelingsleder i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Hanne Borchersen, der er 52 år, gift og bosat i Kgs. Lyngby,
starter i sin nye stilling den 1. november.

Ny chef for Social- og
Handicapcentret
Den 1. august tiltrådte Anni Roikjær stillingen som centerchef
for Social- og Handicapcentret. Anni Roikjær kommer fra en
stilling som chefkonsulent i direktionen for Hovedstadens
Sygehusfællesskab, hvor hun har arbejdet med lederudvikling
og etablering af et mentorprogram for ledere. Anni Roikjær har
15 års ledererfaring indenfor sygehusvæsenet, heraf seks år på
direktionsniveau.

Velkommen til nye social- og
sundhedshjælperelever
Høje-Taastrup Kommune byder det nye hold social- og sundhedshjælperelever velkommen. De begyndte deres uddannelse i
midten af september. Bagerst fra venstre: Halime Topuz, Huriye
Topuz og Hatice Aydin. I midten fra venstre: Louise Mønster,
Betül Simsek, Camilla Larsen og Tina Gubbengaard. Forrest
fra venstre Valentina Hansen, Sahar Moradi,Ayse Bella Özer,
Roxanne Cortes og Annette Christensen.

”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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En torsdag eftermiddag
i august mødtes medarbejderne i Pensions- og
Omsorgscentret i kantinen
for sammen at forberede
og indtage en festmiddag.
Peter kok havde sammensat menuen. Under kyndig vejledning og
stor hjælp fra Peter blev der bagt
blinis, lavet hvid chokoladeparfait,
råmarineret laks og meget mere.
Undervejs fik vi mange gode fif til
madlavning.
Det var hårdt arbejde, godt samarbejde, et varmt køkken - og rigtig
sjovt. Ind imellem skulle der også

smages på rødvinssauce og blommer
i rom. Imens maden blev gjort klar,
stod andre for indkøb af vin, festlig
borddækning og underholdning.
Med kun en smule forsinkelse – det
tager lang tid at skrælle kartofler til
40 personer – satte vi os til bords til
tre dejlige retter krydret med blandt
andet musikalske indslag leveret af
konservatoriestuderende.
Konceptet kan absolut anbefales
– hvis altså Peter tør kaste sig ud i
det igen… Tak for lån af køkkenet til
kantinens personale.
Pensions- og Omsorgscentret

Det stod på hårdt arbejde, teamwork og et godt grin, da medarbejderne i Pensions- og Omsorgscentret gik i køkkenet.

Adresse - label

Center indtog
kantinens køkken

