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LEDER

Af Michael Graatang
kommunaldirektør

Fortsat opbremsning,
måske omstilling til bak
Vi klarede den i første omgang! Takket været jer og jeres
dygtige ledere. Det var ikke gået uden jeres mådehold og fornuftige
dispositioner. Tak for det. Kommunen får brug for det igen.

At vende en supertanker
Hvis jeg skal være helt ærlig, var jeg
noget nervøs og kan ikke se mig fri for
at have holdt vejret den 18. maj 2009.
Den dag havde vi kun 1,8 million kroner
på kistebunden, og dermed var kommunen uhyggelig tæt på at blive sat under
administration af Indenrigs- og Social
ministeriet. Det var sket, hvis vi havde
haft minus på kontoen.
Måske lyder 1,8 mio.kr. af mange penge
i en almindelig husholdning. Set i forhold
til den kommunale husholdning er 1,8
mio.kr. dog meget lidt. Kommunen omsætter årligt for 1,5 milliarder kroner.
Det er sin sag at vende en supertanker.
Det kan man ikke i et snuptag. Det tager
sin tid at rette op og følge en ny kurs.
Signalet om at holde igen og udskyde
alt, hvad udskydes kunne, gik rent ind.
Det vidner om, at vores ledere har en god
forståelse for de økonomiske mekanismer
og har holdt pengeforbruget i kort snor.
Krisen kradser stadig
Finanskrisen kører stadig i højt gear, og
situationen er for mange alvorlig. Alle
kender nogen, som er blevet ramt af
krisen – på de ene eller anden måde.
Virksomheder er lukket. Boligmarked er
gået i stå. Ledigheden stiger.

Krisen kradser også i kommunen. Budgetprocessen, som byrådet står midt i, er
ikke bare vanskelig. Den er overordentlig
vanskelig. Måske den værste nogensinde. En væsentlig forudsætning i den indledende budgetproces har vist sig ikke at
holde. Til alt held er vi blevet bevidst om
det nu, men som de siger i reklamerne:
Det er en OMMER. De rigtige forudsætninger skal lægges til grund og beregningerne, prioriteringerne skal foretages.
Der skal leveres et budget i balance. Det
kommer til at kræve en opbremsning
af dimensioner. På den måde er der
desværre behov for fortsat opbremsning
i hele den kommunale administration,
hvad enten det gælder børnehaver, pleje
centre, Rengøring, Natur og Vej eller
rådhuset.
Influenza A – følg de gamle dyder
En anden af sommerens og efterårets
temaer er influenza A. Vi ved, at den
er mild og meget smitsom. I Halsnæs
Kommune lægger vi os i slipstrømmen
af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor
fokus er på særlige risikogrupper. Du kan
følge med på kommunens hjemmeside
halsnaes.dk.
Ingen kan endnu vide, hvordan den rammer os som arbejdsplads i Halsnæs. Hvis
den rammer hårdt, forstået som mange
er syge inden for en kort periode, kan
det selvfølgelig give nogle udfordringer

for os alle. Skal vi lukke en skole, hvis
alle lærerne er syge? Rammer den over
en længere periode forventer jeg, at vi
gør, som vi plejer. Der kommer influenza
hvert år.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger minder
mig, om den gang jeg var knægt, og min
bedstemor sagde: Michael, vask dine
hænder inden vi spiser. Og når du har
været på toilettet. Hold dig for munden,
når du nyser. Og så videre.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du
beskytter dig selv og andre gennem
• Vask hænder ofte. Influenzavirus
sætter sig let i hænderne og spreder
sig via håndtryk og overflader som
dørhåndtag. Vask derfor hænder ofte
med sæbe
• Host eller nys i ærmet. Influenza
smitter gennem virus i små dråber fra
hoste og nys. Dæk derfor mund og
næse, når du hoster og nyser. Brug
et en-gangs-lommetørklæde eller dit
ærme i stedet for din hånd
• Bliv hjemme, hvis du er syg. Influenza
spreder sig let på skoler, arbejdspladser og i institutioner. Kontakt lægen
pr. telefon i stedet for at møde op i
venteværelset.
Så er der bare tilbage at ønske god
bedring – hvis du bliver ramt af
influenza.
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Af Charlotte Mandøe,
HR-konsulent

+

Fokus på vores sygefravær

----

+ +
+

Projektkoordinator Kirsten Løvschall

– nyt projekt for kommunens ansatte

Sygefraværet i Halsnæs Kommune
ligger i den høje ende, når vi sammenligner os med andre kommuner.
Sygefraværet skal derfor sænkes
yderligere, og der skal igangsættes
en aktiv handling for de sygemeldte
ansatte. Derfor har byrådet afsat
penge til at igangsætte projekt Aktiv
Omsorg.

sidder på rådhuset, når hun ikke er ude i
vores mange virksomheder eller hjemme
hos den sygemeldte.

Kirsten Løvschall er ansat som projektkoordinator for projekt Aktiv Omsorg. Kirsten vil være den person, som ledere og
medarbejdere vil møde i forbindelse med
projektet. Kirsten har mange års erfaring
i arbejdet med at få mennesker tilbage i
arbejdet, blandt andet fra hendes tid på
Trollesbro i Hillerød. Kirsten har en faglig
baggrund som sygeplejerske.

Herudover er målet, at man som sygemeldt skal opleve en aktiv omsorg fra
ledelse og kollegaers side, og alle på
arbejdspladsen skal opleve, at et mindre
sygefravær er med til at sikre flere hænder i dagligdagen. Alt i alt skal projektet
skabe øget trivsel og bedre livskvalitet for
ALLE på arbejdspladsen.

Selv siger hun: ”Nedbringelse af sygefravær handler blandt andet om at skabe
dialog og handlemuligheder og at få
ansvaret fordelt optimalt. Jeg glæder mig
især til at komme ud på arbejdspladserne
og møde ledere og medarbejdere i deres
hverdag, høre deres historier og sætte
fokus på det, der skal til”.
Du kan kontakte Kirsten Løvschall via
e-mail kils@halsnaes.dk eller på telefon
4778 4010. Kirsten har arbejdsplads i
Personaleservice, Driftsekretariatet og

Ned med fraværet – op med trivslen
Målet for projektet er, at kommunens
samlede sygefravær, som i 2007 udgjorde 6,76 procent, skal være sænket med
20 procent til max 5,4 procent i 2010.

Det sætter vi fokus på…
Projektet skal ændre på fraværskulturen
og samtidig sikre en opstramning og tydeliggørelse af kommunens interne procedurer for sygemeldinger, fraværssamtaler, opfølgning m.v. Endelig skal projektet
sikre, at Halsnæs Kommune reducerer
udgifterne til vikarer og sygedagpenge.

projektet, vil blive kontaktet af Kirsten
Løvschall med henblik på at afdække
muligheder for tilbagevenden til arbejde,
planlægge et videre forløb og eventuel
visitering til relevante behandlere.
Projektet skal sætte fokus på, hvordan
medarbejderen kan hjælpes tilbage på
den bedst mulige måde, således at den
enkelte medarbejder, leder og kollegaer
får skabt den mest optimale situation.
Hvorfor har en medarbejder fem eller
flere fraværsperioder på et år; er det en
ansat, der er uheldigt ramt af forkølelse
og influenza eller er der tale om mobning, stress, uklar ledelse, belastende
opgaver, fysiske skavanker og lignende?
Medarbejdere, som har være sygemeldt
i en længere periode, vil få tilbud om at
få skabt klarhed over sin situation med
henblik på at finde frem til de indsatser,
der kan medvirke til, at den pågældende
medarbejder vender tilbage på arbejdspladsen.

Projektet vil have fokus på den gruppe af
ansatte, der har fem eller flere fraværsperioder om året samt ansatte, som har
været sygemeldt i mere end en måned.
Medarbejdere, der ønsker at deltage i
Fælleskanalen 2 · 2009
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Masser af ledelsestalent i
Halsnæs Kommune

Frederikke Nielsen

22 ledelsestalenter er netop nu ved at afslutte
Halsnæs kommunes første talentudviklingsprogram
Konsulentfirmaet Resonans, der
tidligere har stået for lederudvikling
i Halsnæs Kommune, har stået for
undervisningen af de kvikke hoveder,
hvor der både har været tid til fordybelse i individuelle, relationelle og
organisatoriske temaer.
Talenterne har været igennem en uddannelse, hvor de er blevet udstyret med
viden om, hvilke ledelsesudfordringer de
vil komme til at stå over for, og hvordan
man kan tackle de mange og forskellige
dilemmaer, som ledere møder i deres
hverdag.
Med en stor årgang af ledere, der skal på
pension inden for det næste 10 år, er det
vigtigt, at vi allerede nu sikrer, at en ny
generation af ledere står på spring.
Der er forskning, der peger på, at mange
unge ledere taber pusten i deres første
lederjob og vælger at forlade lederjobbet
inden for en kort årrække. Med talentudviklingsprogrammet har Halsnæs Kommune ønsket at give fremtidens ledere
et førstehåndsindtryk af, hvad ledelse er,
og hvordan lederrollen kan gribes an i forskellige situationer. Idéen er, at de er en
kende mere forberedt på de udfordringer,
som de vil blive kastet ud i.
Afklaringsforløb
Programmet har fra starten været tilrettelagt som et afklaringsforløb, hvor den
enkelte medarbejder kunne få mulighed
for at blive afklaret omkring sine leder
ambitioner og prøve dem af i et udvik-
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lingsforløb. Hovedparten af talenterne
tilkendegiver i dag, at de har mod og lyst
til at påtage sig et ledelsesansvar.

syn på de kommunale virksomheder og
arbejdspladser, der er i kommunen”.
Har du brugt din nyvundne viden?

En vigtig del af talentudviklingsprogrammet har også været, at hvert talent er
blevet koblet sammen med en mentor,
en erfaren leder fra Halsnæs kommune.
Der har været mulighed for, at begge
parter har kunnet udfordre hinanden på
forestillinger om ledelse og ledelse i praksis. Mentorordningen tegner til at være
en rigtig fin ordning, fordi begge parter
får mulighed for at diskutere lederrollen
og blive klogere på sig selv og andre.
Rigtig mange tilkendegiver, at de er klar
til at tage et lederjob eller påtage sig
flere ledelsesmæssige opgaver. Nu er det
så op til talenterne og deres egne ledere
at udvikle ledelsestalentet yderligere.
Mentordelen noget af det bedste
På en af klassens rækker finder vi
Frederikke Nielsen, pædagog på Kregme
Skoles SFO, der har fået en masse
redskaber, som også kan bruges i personalegruppen uden, at det er ledelses
relateret.
Overordnet synes Frederikke Nielsen, at
på ”Første seminar var det meget overfladisk og uoverskueligt. Da Resonans overtog på andet seminar blev undervisningen
levende. Der var en afslappet stemning,
som gav én lyst til at deltage engageret
i undervisningen. Det har været godt, at
flere virksomheder har været repræsenteret. Det har personligt givet et bredere

”En del har jeg brugt til personalemøder
og i min opgave. Specielt teorien om at
have fokus på medarbejdernes styrke har
optaget mig meget og blev en del af min
skriftlige opgave på talentprogrammet.
Jeg har sammen med mine kollegaer sat
fokus på vores styrker i SFO’en, hvilket
var en rigtig god proces for os som kollegaer, fordi vi blev visuelt bevidste om,
hvad vores styrker var. Det gav en rigtig
positiv stemning i huset”.
Har Talentudviklingsprogrammet givet
dig anledning til overvejelser?
”Selvom jeg har ledelsespotentiale, er jeg
ikke sikker på, at jeg har ledelsestalent.
Jeg skal have brugt de ledelsesmetoder
og strategier, jeg har fået og blive mere
sikker på, hvordan jeg vil være leder, før
jeg bliver det”.
Er du nået til en eller form for afkla
ring om dig selv som leder?
”Jeg skal bruge mine ledere til at få mere
erfaring, så jeg ved, hvordan jeg vil være
som leder. Før undervisningen mente jeg
at have en klar fornemmelse for, hvor jeg
var, men en jobsamtale gav mig et helt
andet billede af mig selv, grundet mange
omstændigheder. Men jeg ved nu, hvor
jeg vil hen, og hvad jeg skal udvikle hos
mig selv for at træde ind i en lederstilling”.

Af Pauline Lindskov,
direktionskonsulent

Søren la Cour forrest i midten

Er der noget i forløbet, som du har
oplevet som særligt anvendeligt?
”Mentordelen var jeg ikke særlig åben
over for i starten, og jeg var ked af ikke at
have fået en mentor fra samme område, SFO eller børn. Men det har været
noget af det bedste i Talentprogrammet.
Selvom vores dagligdag og arbejdsplads
er forskellig, jeg i SFO, hun leder af Visitationen, har vores udgangspunkt været,
at vi yder en service til borgeren.
Vi har haft gode diskussioner, som
efterfølgende har givet stof til refleksion.
Jeg har brugt min mentor som vejleder i
situationer, hvor jeg har været usikker. Jeg
har ikke altid fulgt hendes råd, men brugt
det som en pejling og ud fra det skabt
min egen løsning eller svar i dilemmaer
eller konfliktbaseret situationer”.
Ledelse fungerer på mange planer
Søren la Cour, der til dagligt er museumsinspektør på Industrimuseet Frederiks Værk, er en anden af ”talentklassens”
elever.
”Det har været en meget positiv oplevelse at deltage i Talentudviklingsprogrammet. Blandt andet det at møde kolleger
på tværs af organisationen og arbejde
med en anden faglighed end til daglig –
spændende at være fælles om noget der
er ”nyt” for os alle, men som samtidig har
været lige relevant for alles fremtidig i
organisationen.

Hvilket udbytte har du fået?

Hvor har du bevæget dig fra og til?

“Jeg er blevet afklaret omkring min lyst
til at lede. Jeg har fået ledelsesmæssige redskaber, som jeg kan bruge i mit
arbejde i dag, og som samtidig har givet
mig indsigt i, hvad ledelse er på alle
organisationens niveauer. Derudover har
det været utroligt givende at få udbygget
netværket blandt kommunens ansatte.
Noget jeg allerede har haft stor glæde
af”.

”Det har både været en afklaringsproces
og et udviklingsforløb. Jeg startede nysgerrig og åben, og syntes efter programmet, at jeg er blevet langt mere afklaret.
Jeg har fået en brugbar viden om ledelse
og om mig selv. Der er en stor positiv
forskel på, hvordan jeg tænker ledelse og
min egen rolle på min arbejdsplads i dag i
forhold til før programmets start.”

Kan du anvende din nyvundne viden?
”Talentprogrammet har berørt mange
aspekter af ledelse. Jeg mener, at stort
set alt, hvad vi har arbejdet med i løbet
af programmet, kan bruges. Også i min
nuværende stilling som “før-leder”.
Ledelse fungerer på mange planer, også
mellem ligestillede kolleger. Programmet
har givet en række gode redskaber, der
også kan komme i god brug i den almindelige arbejdsdag.”
Hvilke tanker har Talentudviklings
programmet foreløbigt givet dig
anledning til?
”Jeg har primært gjort mig tanker omkring
mig selv som leder. Overvejelser omkring
de forskellige lederroller i kommunen
og i hvilke positioner, jeg eventuelt selv
ville kunne passe ind i. Jeg ser det som
en proces, der er startet med Talentprogrammet, og som vil fortsætte i hele min
fremtidige karriere”.

Er der noget i forløbet, som du kan
pege på som særligt anvendeligt?
”Ud over fordelene ved at blive introduceret for de mange ledelsesmæssige
redskaber har det været særligt givende
at finde ud af, hvordan jeg selv er som
leder/kollega. Hvordan jeg griber forskellige situationer an, og hvordan jeg
eventuelt kan justere mine reaktioner for
at opnå bedre resultater og samtidig løfte
stemningen og arbejdslysten på arbejdspladsen. Det er blot nogle få virkemidler
i måden at agere på, der gør forskellen.
Det har været en god oplevelse og en
god lære”.

Talentudviklingsprogrammet er netop
afsluttet den 10. september 2009
med en evaluering, hvor talenter,
ledere og mentorer deltog.
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Én samlet: It-Service – og nyt It-strategisk Forum, der skal
være med til at styre it-udviklingen i Halsnæs Kommune

Af Sven Aage Møller,
It-strategikonsulent

Aktiviteter på it-fronten
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For godt og vel et år siden blev projekt
”It-strategi for Halsnæs kommune”
søsat. Projektet har en lang række formål. Faktisk indeholder projektplanen
godt 20 delelementer eller såkaldte
leverancer, der alle på sigt har det fælles mål at skabe en bedre forretningsmæssig it-anvendelse, og at brugerne
skal opleve en bedre it-understøttelse
og support.
Nogle leverancer er allerede godkendt.
Det er disse leverancer, der er fokus på i
denne artikel.
It-strategisk Forum
It-strategisk Forum er et nyt overordnet
organ, der skal styre it-udviklingen. I
dette organ sidder vicekommunaldirektør Finn Gaarskjær (referencedirektør for
Driftsekretariatet, hvor It-Service hører
hjemme), sekretariatschef Peter Aslund,
administrationschef Michael Ballegaard,
sundhedschef Birgit Gundorph-Malling,
velfærdsservicechef Klaus Kolberg, skolechef Benny Christiansen og den ny leder
af It-Service, Jens Lydeking.
It-strategisk Forum er det nye besluttende it-organ i kommunen. Som direktionens forlængede arm skal It-strategisk
Forum sikre, at der altid er sammenhæng
mellem organisationens it-behov og den
faktiske it-understøttelse. Eksempelvis er
det her, der tages beslutning om køb af
nye programmer.
It-strategisk Forum forventes at uddelegere dele af sit kompetenceområde, men
dette er endnu ikke fastlagt.
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Ny fælles it-afdeling – It-Service.
It-Udvikling og It-Drift samles pr. 1. september 2009 i én afdeling med navnet
It-Service. Samtidig begynder Jens Lydeking som ny leder af afdelingen.
It-Service bliver fysisk samlet i rådhusets
underetage.
Single point of contact
En anden nyhed er oprettelsen af en
It-Service-desk, hvor alle brugere fremover skal henvende sig, hvis de har et
problem med deres it-anvendelse. Dette
er en ændring i forhold til tidligere, hvor
henvendelse om et it-problem skulle gå
via en it-supporter. Altså nu blot ét sted
at henvende sig – eller som det hedder i
fagsproget: Single point of contact.
Formålet med It-Service-desk er at forbedre den eksisterende service samt øge
synlighed, tilgængelighed og stabilitet i
de ydelser, der tilbydes.
Målet er, at 80 procent af sagerne skal
kunne løses/besvares inden for ti minutter. De sidste 20 procent løses i den
prioriteringsrækkefølge, som It-Servicedesken løbende foretager.
Henvendelse til It-Service-desk skal
normalt ske via et it-indberetningsmodul,
som service-desken konstant overvåger.
Hvis systemet er nede kan service-desken kontaktes telefonisk eller personligt.
Med etableringen af It-Service-desk sker
der en tilpasning af it-supportordningen.
Til hver enkelt service bliver det nøjagtigt beskrevet, hvilken it-ydelse, der skal
leveres og i hvilken kvalitet. Dette sker i
såkaldte serviceaftaler mellem it-strategisk Forum og It-Service.

Service-desken kommer op at køre hen
over efteråret 2009.
Ny it-omkostningsfordelingsmodel
Der er desuden vedtaget en ny model for
fordeling af it-omkostninger. Modellen er
fremadrettet og betyder, at alle de kommunale virksomheder skal til at budgettere med it-udvidelser, for eksempel flere
it-brugere. Modellen bygger på princippet
om at ”den, der bestiller musikken skal
betale”.
Hensigten med fordelingsmodellen er
• At finansiere og styre it-udgifterne ud
fra det overordnede princip, at de, der
genererer udgifterne, betaler
• At styre den samlede it-økonomi på
en enkel måde og ud fra en samlet
ramme
• At vise udgifterne i regnskabet dér,
hvor de afholdes
• At kunne sammenligne it-udgifterne
med andre kommuner for at måle, om
vi er effektive nok
• At skabe overordnet overblik over,
hvilke udgiftstyper pengene bruges til
It-strategiarbejdet skal resultere i en
it-strategiplan med visioner og politikker
samt en konkret handlingsplan for de
næste 2-3 år. Arbejdet forventes klart
ved udgangen af marts 2010.

Midgården på rygestop

Af Mette Schrøder,
fysioterapeut
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Socialpædagog Michelle Linnebæk har
droppet smøgerne

Der har været mange timer, hvor jeg kunne
“slå ihjel” for en cigaret

Kræftens Bekæmpelse regner med, at
ud af et hold på 12 rygestopdeltagere
vil max 25 procent være røgfrie, når
kurset stopper. På Midgården – bo- og
dagtilbud til voksne handicappede –
havde en gruppe på 10 medarbejdere
sat sig for at oprette et rygestophold
sammen med kommunens fysioterapeut. Flere af deltagerne havde for
gæves tidligere prøvet at stoppe.

fastholde rygestoppet. Vi nærmede os
statistikken fra Kræftens Bekæmpelse.
Skulle forskningen virkelig få ret?

På det første møde i april 2009 fik
forventninger og rygestophistorier frit
løb. Nogle af deltagerne var drevet af, at
de havde set andre dø af rygning, havde
selv forhøjet blodtryk, havde astma eller
havde nær familie med bronkitis. Den
primære årsag for alles rygestop var,
at de ville have et bedre helbred, da de
vidste, at rygning er usundt.

Ingen dans på roser
På møderne talte vi meget om, hvor
forskelligt det er for den enkelte at
stoppe. Der skal ikke herske tvivl om, at
det bestemt ikke var en dans på roser at
kvitte smøgerne. Der var gode såvel som
dårlige dage, men de støttede hinanden,
som jeg ikke troede var muligt.

En skelsættende dag
Den 27. april 2009 kl. 14 – en skelsættende dag for 10 medarbejdere på Midgården. Alle ønskede at få øreakupunktur
og enkelte ønskede også nikotinerstatning. Der var godt humør. Nu skulle det
lykkes. De havde aftalt, at når de havde
været røgfrie i fire uger, skulle de alle ud
at spise.
Efter en uge var fire faldet fra og fire
mere skulle vise sig at ikke at kunne

Men de sidste standhaftige havde tænkte
sig at vise omgivelserne, at de havde
kvittet smøgerne for evigt. De hjalp hinanden gennem de til tider svære stunder,
hvor abstinenser og rygetrang var størst.
De nægtede at give op.

Efter otte uger blev jeg ringet op af en af
de deltagere, der var faldet fra. Hun ville
prøve igen og blev budt tilbage i gruppen
med åbne arme. Hun får nu en fantastisk
støtte fra de andre, og de glæder sig til,
at de igen skal ud at spise efter tre måneder uden cigaretter.
Ord på rygestoppet
Vi er alle forskellige, og det er rygestop
også. To af deltagerne – Michelle Linnebæk og Else Hansen – har sat ord på
deres rygestop.

Socialpædagog Michelle Linnebæk: ”Det
at stoppe med at ryge har været mit
livs største beslutning, mit livs hårdeste
kamp, mit livs bedste træk. Jeg vil nemlig
ikke lyve og sige, at det har været let.
Der har været mange timer, hvor jeg
kunne “slå ihjel” for en cigaret. Jeg har
dog lagt mærke til, at hylden dufter helt
fantastisk i år. Det samme gælder hybenrosen, lupinerne, caprifolien, og der er
kommet mange andre fantastiske dufte
til, som jeg faktiske slet ikke kender?
Solen skinner klarere i år, strålerne fra
den er varmere, sommeren er helt utrolig
intens, for jeg er fuldstændig nærværende på en helt ny måde. Og hvorfor mon?
Cigaretterne og trangen stjæler ikke
længere min opmærksomhed. Jeg afledes
ikke længere. Jeg er ikke længere nød til
at planlægge, hvornår og hvor jeg kan få
min næste cigaret. Jeg føler ikke længere
afsavn, længes ikke. Jeg er endelig blevet
fri”.
Else Hansen: ”Jeg holdt op med at ryge
den 27. april og har været røgfri siden.
Der har været svære dage og mindre
svære dage. De svære dage er, når det
føles som om en lille grøn djævel med
lange, spidse tænder sidder på skulderen
og prøver at lokke med en smøg. I denne
situation gælder det om at være stærk
og knipse ham væk. Men heldigvis bliver
de dage færre og færre. Efterhånden er
trangen blevet mindre og mindre”.
Men statistikken fik altså ret. To holder fast i rygestoppet. Men der er håb
forude. Der er en enkelt, der vil forsøge
igen.
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De kærlige

seje

Projekt Fastholdelse og rekruttering i Forebyggelse og Sundhed byder på med
arbejderfilm, historiefortællere, mentorordning, seniorinitiativer og meget mere

Filmpremiere i Byrådssalen

I fastholdelse- og rekrutteringsprojektet specifikt rettet mod området i
Forebyggelse og Sundhed (Kærlige og
seje) er der flere delprojekter under
opsejling i øjeblikket. Derudover er
der en række delprojekter, der allerede skaber gode resultater. Projektet
har en følgegruppe, hvor både ledere
og medarbejdere fra alle kommunale
virksomheder under Forebyggelse og
Sundhed er repræsenteret.
Tre medarbejderfilm
En nyskabelse i kommunen er først og
fremmest vores filmprojekt. Tre medarbejderfilm – tre minifilm – er blevet produceret for at “brande” Forebyggelse og
Sundhed i Halsnæs. Filmene vil nu blive
vist i biograferne i Hillerød og Frederiksværk. Filmene ligger allerede på kommunens hjemmeside og er så gode, at det er
besluttet, at de bør vises i biografen som
forfilm. Filmene har premiere den 18.
september 2009 i de to biografer.
Historiefortællerne
Delprojektet omkring Historiefortællerne,
der fortæller virkelige historier fra deres
arbejdsliv, har ligget stille hen over sommeren. Nu efter skolernes sommerferie
skal historiefortællerne ud og fortælle
deres historier.
Historiefortællerne i Halsnæs Kommune
er et hold af 14 medarbejdere; Social- og
sundhedshjælpere og -assistenter, ernæringsassistenter og en enkelt sygeplejerske. Alle arbejder på ældreområdet.
De første der får besøg af Historiefortællerne er SOSU-skolen Humanica i
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Hillerød, hvor mange nye – og unge –
studerende netop er begyndt.
Som led i undervisningen vil fortællerne
gennem deres historier give de nye studerende et mere nuanceret indblik i, hvad
man kan møde i jobbet på dette område.
De menneskelige, praktiske, etiske,
sjove, rørende og også sørgelige problemstillinger, man kan møde, bliver vist
gennem historierne – og danner grundlag
for en videre debat.
Mentorordning
Et af de kommende delprojekter fokuserer på nye medarbejderes introduktion
til virksomhederne. Det viser sig, at den
første periode i det nye job er særdeles
vigtig for medarbejdernes oplevelse af
arbejdsglæde og dermed fremtid på
arbejdspladsen.
En mentorordning er en ordning, hvor
mere erfarne kolleger har ansvar for nye
kollegers oplæring, sociale integration og
praktiske introduktion på arbejdspladsen.
Ordningen kan være udbytterig for mentoren, som får mulighed for personlig og
faglig udvikling samt for de nye kolleger,
der får en god introduktion på virksomheden.
Fleksibel arbejdstilrettelæggelse
Delprojektet omkring fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der netop nu er under
opsejling, vil foregå på den måde, at
kommunale virksomheder under Forebyggelse og Sundhed har mulighed for at
søge centrale midler til egne projekter,
der sigter mod at skabe en mere flek-

sibel arbejdstilrettelæggelse. Her kan
for eksempel være tale om nye typer af
vagtplanlægning, øget medarbejderindflydelse og andre lignende initiativer.
Seniorinitiativer
Vi har også et delprojekt om seniorordninger. Baggrunden for dette delprojekt er
en erkendelse af, at seniorerne på dette
område er relativt hårdt belastet af det
meget fysiske arbejde. Derfor vil projektet gøre noget ekstra for at tilgodese
disse seniorer, så det bliver muligt at
have gavn af de erfarne kræfter mange
år endnu.
Vi arbejder med en mere individuel orienteret løsning, hvor den enkelte seniors
behov og ønsker kommer mere i betragtning. Dette kan gøres på forskellige
måder. Der kunne for eksempel være tale
om, at sætte ekstra fokus på seniorsamtalen for at afdække, hvilke konkrete initiativer der kan gøre arbejdsdagen mere
overkommelig for den enkelte – hvilket
sagtens kan være forskelligt fra medarbejder til medarbejder.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte
HR-konsulent Emil Simonsen i Personaleservice på e-mail esim@halsnaes.dk
eller telefon 4778 4881 – eller planlægningskonsulent Olai Birch i sundhedsservice på e-mail olbi@halsnaes.dk eller
telefon 4778 4302.

Hold fast på din kollega

Af Emil Simonsen,
HR-konsulent

Der er god grund til at være stolt over at arbejde med at skabe de
bedste muligheder for et velfungerende liv for kommunens borgere

Der er flere vigtige grunde til, at
projekt Fastholdelse og rekruttering
blev søsat af byrådet. To centrale ting
er dels, at mange medarbejdere vil gå
på pension eller skifte job de næste
fem år, og dels at der er væsentligt
færre unge at rekruttere af. Derfor er
det vigtigt for os i Halsnæs Kommune
at gøre kommunen til en endnu bedre
arbejdsplads – både for nuværende og
kommende medarbejdere.
Medarbejdernes trivsel er central, fordi
det simpelthen er vigtigt, at medarbejderne har det godt – men også fordi
medarbejdere, der har det godt, ikke
skifter job nær så ofte og bliver længere
på arbejdsmarkedet i det hele taget.
Kompetencerne de erfarne medarbejdere bidrager med, er meget vigtige på
arbejdspladserne og som gode eksempler
for de nye medarbejdere.
Ni delprojekter
Projekt Fastholdelse og rekruttering
består af ni mindre projekter. Disse delprojekter har alle det samme mål for øje,
nemlig at gøre kommunen til en endnu
bedre arbejdsplads, men dog på hver sin
måde.
I alle delprojekterne er der en arbejdsgruppe, hvor både medarbejderrepræsentanter og ledere har indflydelse på,
hvordan projekterne kommer til at forme
sig.

Livsfaser
Der er for eksempel et delprojekt omkring
Livsfaser, hvor vi fokuserer på, hvordan
de kommunale virksomheder kan blive
bedre til at tilgodese de forskellige faser
af livet, de enkelte medarbejdere befinder
sig i.

Der er god grund til at være stolt over at
arbejde med at skabe de bedste muligheder for et velfungerende liv for kommunens borgere. At man så tilfældigvis
tager del i dette arbejde, i en af landets
mest naturrige og interessante kommuner, er da bare et yderligere plus.

For eksempel vil projektet tænke livsfaser
ind i forbindelse med fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse sådan, at mødetider
og vagtplaner i videst mulig omfang
understøtter en god balance mellem
arbejds- og privatliv.

Indflydelse på projekterne
Alle medarbejdere i Halsnæs Kommune
har en arbejdsuge, der er godt fyldt ud.
Netop derfor er det vigtigt, at vi alle stopper lidt op og giver os selv tid til at tænke
over, om der er nogle af delprojekterne,
der kunne være interessante for vores
egen arbejdsplads.

God ledelse
Der er et delprojekt om God ledelse, der
retter opmærksomheden mod ”niveau 4
og 5 lederne” (teamledere, souschefer,
viceledere, afdelingsledere og lignende).
Disse ledere sidder typisk med et stort
ansvar, og gennem dette delprojekt vil vi
gøre noget for at klæde dem endnu bedre
på til denne opgave.
Branding – en fortælling om kommu
nen som arbejdsplads
Der er et brandingprojekt, hvor arbejdsgruppen og medarbejderrepræsentanter
aktivt vil fortælle den gode, og nogle
gange glemte, historie om fordelene ved
at arbejde i en kommune – og i særdeleshed Halsnæs Kommune.

I tre af delprojekterne er der mulighed for
at søge centrale midler til arbejdspladsens eget projekt.
Hvis du som medarbejder er interesseret
i projekt Fastholdelse og rekruttering,
handler det om at tale med din nærmeste leder og høre, hvilke muligheder der
er for at opstarte et projekt med støtte
fra Fastholdelse og rekrutteringsprojektet.
Du kan læse mere om projektet på personalenettet under Personale.
I projektet er der stor mulighed for at få
indflydelse samt gøre arbejdspladsen
endnu bedre – derfor er der stor tiltro til,
at delprojekterne bliver modtaget med
interesse og gåpåmod.
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Ny MED-aftale

Eva Falk Winther
underskriver aftalen

Ganske tilfredse med MED-aftalen

Halsnæs Kommune fik i foråret en
ny MED-aftale. Det officielle navn
for MED-aftale er ”Lokalaftale om
medindflydelse og medbestemmelse
i Halsnæs Kommune”.
MED-aftalen afløser den tidligere aftale
fra december 2006 og løber, indtil den
opsiges af en af parterne. Denne aftale vil
under alle omstændigheder være gældende frem til efteråret 2011.
Aftalegrundlag
MED-aftalen er det formelle aftalegrundlag for det daglige arbejde med at udvikle
samarbejde, sikkerhed, sundhed og trivsel
i alle de kommunale virksomheder.
Det hedder præcist om aftalens formål
(§2), at aftalen skal
• skabe grundlag for forbedring og
udvikling af samarbejdet mellem
ledelse og medarbejdere
• sikre, at alle medarbejdere har ret til
og mulighed for medindflydelse og
medbestemmelse
• sikre, at sikkerheds-, arbejdsmiljø
og sundhedsarbejdet styrkes og
effektiviseres
• sikre bred medarbejderinvolvering
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Forhandlingsorgan
MED-aftalen er forhandlet af et særligt
nedsat forhandlingsorgan. Dette organ er
nedsat i henhold til den såkaldte rammeaftale, der er indgået mellem de centrale,
kommunale aftaleparter.
Forhandlingsorganet består af medlemmer fra medarbejdersiden i Hoved-MED
og ledelsesrepræsentanter udpeget af
Direktionen – har i øvrigt den samme
sammensætning som ved forhandling af
den tidligere MED-aftale.
Gensidig respekt, lydhørhed og humor
Hvad er der af nyt i den nye aftale i
forhold til seneste aftale – og hvordan har
forhandlingsprocessen frem mod resultatet været. Vi har sat Eva Falk Winther og
Peter Aslund fra henholdsvis medarbejder- og ledersiden i stævne for at få mere
at vide.
Eva Falk Winther lægger ud med at
konstatere, at forhandlingsarbejdet er
forløbet i en god og positiv ånd og med
en god portion humor. Begge parter har
været lydhøre og forstående, hvilket
Peter Aslund kun kan erklære sig enig i.

”Vi har haft et godt forhandlingsklima i
forhandlingsorganet – med gensidig
respekt og lydhørhed. Der har været
plads til at drøfte de forskellige ting
grundigt igennem og et helt grundlæggende ønske fra begge parter om at
udvikle samarbejdet ledelse og med
arbejdere imellem i Halsnæs Kommune”,
siger Peter Aslund.
Høring
Som grundlag for arbejdet iværksatte
Hoved-MED en høring om MED-aftalen
og -strukturen med henblik på at få
nærmere belyst, hvordan medindflydelse
og medbestemmelsen hidtil har fungeret.
Hvordan har høringens resultat sat sit
aftryk i den nye MED-aftale?
”Da vi fik høringssvarene retur viste det
sig, at flere spørgsmål mest var blevet
brugt til selvransagelse i den enkelte
kommunale virksomhed. Det er jo også
positivt. Blandt andet svarede mange
med personalemøde med MED-status,
at de var blevet meget mere bevidste om
retten til medbestemmelse og medindflydelse. Og mange, der har virksomheds-MED, svarede, at de ved at drøfte
spørgsmålene var blevet mere bevidste
om, at de skulle huske at tage emnerne

Hans Halling,
HR-konsulent

MED står for MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Medlemmer af

Hoved-MED

forhandlingsorganet

Peter Aslund fatter pennen
og skriver under

Medarbejdersiden
• Morten Jensen,OAO*
• Grete Nielsen, OAO
• Irene Madsen, OAO
• Conny Gad, OAO
• Eva Falk Winther, FTF/SHK
• Susanne Nørgaard, FTF
• Henrik Lakner, FTF
• Yvonne Scherlund, AC
Ledersiden
• Peter Aslund, Direktionssekretariatet
• Kim Nissen, Personaleservice
• Hans Halling, Personaleservice

Hoved-MED er det øverste organ for
medindflydelse og medbestemmelse i
kommunen. Hoved-MED repræsenterer via hovedorganisationerne samtlige
personalegrupper og skal skabe grundlag
for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i
kommunen.
Det består af seks ledelsesrepræsentanter, herunder den overordnede daglige
sikkerhedsleder, otte medarbejderrepræsentanter, heraf fire fra OAO, tre fra FTF
og en fra AC samt to sikkerhedsrepræsentanter.

* Offentligt Ansattes Organisationer

fra virksomheds-MED med på personalemøderne. Gode ting at få ud af spørgsmålene synes jeg”, siger Eva Falk Winther:
”På det sidste høringsspørgsmål der
omhandlede, hvornår det skulle være
personalemøde med MED-status eller
virksomheds-MED, havde de fleste svaret,
at det kunne de ikke tage stilling til, da de
kun kendte den ene type. Derfor ændrede
vi ikke ved ordlyden, som den stod i den
gamle aftale”.
Peter Aslund supplerer: ”Jeg synes, at
høringen har haft væsentlig betydning,
fordi MED-organisationen har været hørt
og involveret omkring det helt centrale
spørgsmål, når man skal revidere MEDaftalen – nemlig om den hidtidige aftale
og struktur har fungeret – hvilket vi med
høringen efter min opfattelse fik en klar
bekræftelse på”.
Tidlig medarbejderinddragelse
Hvilke er de vigtigste resultater i den ny
MED-aftale, lyder spørgsmålet.
”Præciseringen af at medarbejderne skal
inddrages så tidligt som muligt, helst
ved idéfasen”, siger Eva Falk Winther og
Peter Aslund samstemmende: ”Hertil at

der nu skal vælges en næstformand ved
personalemøder med MED-status, og
at næstformanden nu kan indkalde til
ekstraordinære møder, uden at formanden er enig i beslutningen. Et punkt der
også skal nævnes er, at skoleområdet
har fået mulighed for at vælge ansatte til
virksomhedernes eget MED – tidsmæssigt forskudt for resten af MED-systemet,
så det nu passer til et skoleår”.
Det sidste spørgsmål er så, hvilke udfordringer de to ser nu, hvor det formelle
grundlag er på plads, i forhold til at sikre
en fortsat medarbejderinvolvering i alle
virksomhederne?

virksomheder. Medarbejderrepræsentanter og ledere rundt omkring skal til stadighed have fokus på at indtænke MED
i processer og sager – og på den måde
synliggøre, at medarbejderinvolvering
reelt sker via MED-organisationen.”
Eva Falck Winther er til daglig sundhedsplejerske og næstformand i HovedMED. Peter Aslund er sekretariatschef
og overordnet sikkerhedsleder for hele
kommunen.

”Udfordringen tror jeg, er at sikre, at den
medindflydelse og medbestemmelse,
som medarbejderne nu har og har krav
på fortsætter nu og i fremtiden, hvor
det økonomiske reb strammes til. I den
situation er det yderst vigtigt at have alle
med. Og det får den enkelte virksomhed
kun ved at give medindflydelsen og medbestemmelsen. God vind med det”, siger
Eva Falk Winther.
Peter Aslund supplerer: ”Der ligger fortsat en stor opgave og udfordring i at gøre
MED-arbejdet synligt på de kommunale
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Af Bente Ryborg,
leder af Jobcentret

Jobcentret
– nu i fuldt kommunalt regi

Pr. 1. august 2009 overtog kommunerne de statslige dele af jobcentrene,
som dermed bliver fuldt kommunalt
drevet. Det er en del af Folketingets
finanslovsaftale.
Aftalen betyder, at kommunerne fremover skal hjælpe både forsikrede og ikke
forsikrede ledige. Dermed bliver jobcentrene enstrengede, og de kan fremover
arbejde uden dobbelt ledelse og dobbelt
bureaukrati. Målet med at samle jobcentrene under kommunerne er at sikre den
bedste og mest effektive hjælp til ledige,
så de kan komme i arbejde.
Aftalen betyder også, at kommunerne
overtager udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og til aktivering af forsikrede
ledige samt de statslige midler til en
aktiv beskæftigelsespolitik.
I forhold til borgerne
Jobcentret med sine 36 medarbejdere
forventer i 2009 at skulle servicere ca.
7.500 borgere, som kan kaldes den
primære målgruppe. Hertil kommer en
række borgere, for eksempel jobskiftere, der på eget initiativ henvender sig
i Jobcentret med henblik på at få hjælp
til jobsøgning. Endvidere kan nævnes
borgere, som ønsker vejledningssamtaler,
oplysninger om uddannelsesmuligheder
mv.
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Pindet ud varetager Jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til
borgerne, herunder
• forsikrede ledige
• start- og kontanthjælps og introduktionsydelsesmodtagere
• revalidender
• ledighedsydelse
• fleksjob og skånejob
• sygedagpengemodtagere
• beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge
og indvandrere.
I forhold til virksomhederne
Desuden har Jobcentret ansvaret for at
servicere over 2.500 virksomheder i
Halsnæs Kommune, hvor Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver
i forhold til virksomhederne, herunder
• formidling af arbejdskraft
• rådgivning og vejledning
• arbejdsfastholdelse, etablering af
fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og etablering af voksenlærlingeaftaler.
Tidligere to systemer
Helt konkret er det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem etableret
ved lov nr. 483 af 12. juni 2009 med
ikrafttræden den 1. august 2009.
Ændringerne ligger i forlængelse af de
organisatoriske ændringer, der skete som
led i udmøntningen af kommunalreformen fra 1. januar 2007. På det tidspunkt
blev der etableret 91 jobcentre, som
kunne varetage alle dele af beskæftigelsesindsatsen.

På den måde fik borgere og virksomheder
én indgang til en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten beholdt ansvaret for de
forsikrede ledige og kommunalbestyrelserne for de øvrige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen. En konsekvens af
dette var, at der i forhold til borgerne var
to politiske systemer og to administrative
sagsbehandlingssystemer.
Muligt at fokusere indsatsen
Det nye enstrengede kommunale beskæftigelsessystem gør det muligt at
fokusere indsatsen og udnytte ressourcerne mere optimalt, blandt andet fordi der
bliver et klart og entydigt ledelsesfokus,
og man undgår dobbeltadministration. En
bedre ressourceudnyttelse giver mulighed
for flere hænder til den direkte service for
virksomheder og ledige.
Det nye kommunale beskæftigelsessystem vil desuden gøre det lettere for
byrådet og Jobcentret at planlægge og
udføre en sammenhængende og målrettet beskæftigelsesindsats over for alle
borgere og virksomheder.

Fokus på trivslen

Af Johnny Kelk,
kommunikationskonsulent

Gruppedynamikken arbejder – på godt og på ondt – og så er det fint,
at der kommer en temperaturmåling ind imellem

Grete Lietzen Nielsen

Medarbejderne i Halsnæs Kommune
trives fortsat godt med deres arbejde
og arbejdsplads. Det viser forårets
trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere.
Undersøgelsen er bygget op over seks
temaer: Generel trivsel, arbejdsopgaver,
indflydelse, ledelse, samarbejde og udviklingsmuligheder. Svarprocenten blandt
kommunens medarbejdere er 59, hvilket
er en stigning fra april 2008-målingens
57 procent.
Generel trivsel
88 procent af de medarbejdere, der har
besvaret spørgeskemaet, udtrykker, at
de alt i alt er tilfredse eller overvejende
tilfredse med deres arbejdsliv. 3 procent
er uenige eller overvejende uenige.
Sammenlignet med resultatet fra undersøgelsen i 2007, hvor tallet var 81
procent, om den generelle trivsel, kan der
konstateres en stigning samt en fastholdelse af det høje tilfredshedsniveau
fra undersøgelsen i 2008, hvor tallet
ligeledes var 88 procent.
Målt og vejet
Men hvad siger medarbejderne egentlig
til at blive ”målt og vejet”, som man jo
på en måde bliver med en Trivselsundersøgelse. Vi har spurgt Grete Lietzen
Nielsen, virksomhedskonsulent i Job og
kompetenceudvikling.
”Uanset om jeg som fællestillidsrepræsentant eller som medarbejder skulle
udtale mig om trivselsundersøgelserne,
så syntes jeg faktisk, det er rigtig godt, at
vi i Halsnæs Kommune har valgt at sætte
fokus på trivslen på arbejdspladsen –
allerede inden det blev et overenskomst

anliggende. Jeg kan godt lide, at vores
nye kommune også her er på forkant. Jeg
tænker, at det blandt andet kan skyldes,
at der er en flok medarbejdere der, sammen med deres daglige ledelse, arbejder
meget med trivsel i hverdagen for den
enkelte og for området som helhed”,
siger Grete Lietzen Nielsen.
”Det har enkelte steder krævet mod, at
være ærlig i besvarelserne. Mod fordi der
jo netop er blevet sat fokus på besvarelserne. Og der er blevet handlet, hvor det
var nødvendigt. På så stor en arbejdsplads som for eksempel Rådhuset – og
kommunen – er, er såvel ledelse som
medarbejdere i konstant udvikling. Gruppedynamikken arbejder – på godt og på
ondt – og så er det fint, at der kommer en
temperaturmåling ind imellem. Både når
der er brug for at konstatere, at vi faktisk
har det rigtig godt, men også når vi har
brug for at vise, at det var nok ikke helt
tosset, det vi sagde, eller det vi fornemmede”.
”Begge dele giver nemlig anledning til en
smule fordybelse og eftertænksomhed.
Hvad kan jeg bidrage med, så hverdagen
bliver god for mig og min kollega? Hvad
kan jeg bidrage med, så mit arbejdsmiljø
stadig er i positiv vækst?”

imellem til at tænke på, at vi godt kunne
brede den omvendte jantelov lidt mere
ud. At vi begyndte at tillade os, at være
stolte over, at det er os, der leverer den
administrative service som er med til
at holde alle hjulene i gang. Og jeg er
ganske godt klar over, at arbejdspladsen
altid kan blive bedre, men hvis ikke vi har
fokus på de gode ting, så går det alt for
nemt den forkerte vej, og man bliver ked
af at være her. Jeg vil helst fløjte både til
og fra arbejde”.
Mangler den nuværende form for trivselsundersøgelse noget for at blive bedre?
”Jeg vil ikke sige, at der ikke kan ske
udvikling af undersøgelserne også. Men
vi er startet et sted, og der er fokus på
trivslen. Så kan det i mine øjne kun blive
bedre, ikke kun for mig, men også for
mine kolleger i og udenfor Rådhuset.”
Tjek hjemmesiden
Du kan se trivselsundersøgelsen på
kommunens hjemmeside www.halsnaes.
dk. Kig under punktet “Om kommunen”.
Så finder du både undersøgelsen for hele
kommunen samt for de enkelte områder
og kommunale virksomheder.

Vi skal være stolte over
at levere varen
Er det din oplevelse, at undersøgelsen
bruges – aktivt og fremadrettet?
”Personligt kunne jeg godt tænke mig, at
der blev gjort lidt mere ud af resultaterne
i forhold til omverdenen. Jeg oplever at
få nye kolleger, som fortæller om, hvilken
god arbejdsplads vi er set i forhold til det,
de kommer fra. Og det får mig til engang
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Stemmen som visitkort

Af Johnny Grenzlikovski
Damkjær,
borgerservicekonsulent

Omstillingens stemme er for mange borgere det første de møder, når de ringer til
kommunen. Nu er din stemme også i spil som kommunens ansigt udadtil

Pia Randskov
Karen Scheel

”Halsnæs Kommune… Omstillingen”.
Den besked får mellem 700-1500
personer dagligt at høre, når de ringer
til Halsnæs Kommunen. Med fredagslukningen af Omstillingen kan
din stemme i telefonen måske være
borgernes første møde med Halsnæs
Kommune. Det giver en række nye
muligheder og udfordringer. Medarbejderne i Omstillingen giver her nogle
gode råd til, hvordan man skaber en
god telefonkultur.
Muligheden for at ringe direkte til medarbejderne har i øvrigt betydet, at mange
af Rådhusets automatiske telefonsvarere
har måttet ændres, da de manglede
oplysninger om kommunens navn og
afdeling, når man ringede direkte til en
medarbejder.
Du repræsenterer hele kommunen
”Der er måske ikke så mange medarbejdere, der i dagligdagen tænker over, at
deres stemme i telefonen repræsenterer hele kommunen over for den, som
ringer”, siger leder af Borgerservice, Lars
Søndergaard, der er ansvarlig for Omstillingen:
”Men næsten alle kender et eksempel
fra deres egen bank eller telefonselskab,
hvor de selv er blevet viderestillet et utal
af gange, har fået et negativt svar eller
har måttet hænge forgæves i telefonrøret. Det giver et rigtig dårligt indtryk,
og det vil vi gerne prøve at undgå ved
at give nogle af erfaringerne fra Omstillingen videre til alle kolleger i de kommunale virksomheder”.
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Hvem skal jeg tale med?
Hver medarbejder i Omstillingen modtager dagligt mellem 250 og 500 opkald,
som vedrører alle områder af kommunes
opgaver. Her er det tit en udfordring for
Omstillingen at finde den medarbejder,
der lige sidder med det område, borgeren
efterspørger.
”Borgeren er måske ikke altid selv klar
over, hvem de skal tale med i en sag eller
spørger efter en medarbejder, de tidligere
har været i kontakt med i et andet område”, forklarer administrativ medarbejder
Pia Randskov fra Omstillingen.
Til andre tider kan borgerne opleve, at
det kan være svært at komme igennem
til en afdeling, som får mange henvendelser, eller hvor hele afdelingen er gået
til møde.
”Ind imellem oplever vi eksempler på, at
borgerne ringer tilbage til Omstillingen,
fordi de har ringet forgæves til en medarbejder, er blevet afvist uden at blive
hjulpet videre eller fordi den medarbejder,
de har prøvet at kontakte, er fratrådt,
uden at vi i Omstillingen har fået besked
om det”, fortæller Karen Scheel, der også
er administrativ medarbejder i Omstillingen: ”De fleste borgere har heldigvis
stor forståelse for, at de må vente, hvis
de bare får et høfligt svar og oplever, at
deres henvendelser bliver fulgt ordentligt
op”.
Telefonkultur
Når borgerne om fredagen skal ringe direkte uden om Omstillingen, er det derfor
særlig vigtigt at afdelingerne internt har
taget en snak om deres telefonkultur, så
borgerne oplever, at have fået en positiv
og redelig besvarelse af deres telefonopkald.

Her kan du som medarbejder selv være
en stor hjælp ved at viderestille borgerne
venligt og korrekt, hvis de havner i en
forkert afdeling – ved at sikre dig, at borgerne kan lægge besked på din telefonsvarer – eller at telefonerne er viderestillet til en ledig medarbejder.

GODE RÅD TIL
GOD TELEFONKULTUR
Du kan måske ikke bruge alle de gode
råd - afhængigt af dit job i kommunen.
Men det kan alligevel være en god
inspiration til god telefonkultur.
• Sig dit navn og afdeling/område,
når nogen ringer
• Tal roligt, klart og tydeligt
• ”Smil” og tal pænt til borgerne –
også når du afviser
• Giv en god og direkte forklaring
• Hav forståelse for, at borgerne ikke
altid ved, hvem de skal tale med,
når de henvender sig
• Følg din viderestilling helt til dørs,
så borgerne kommer rigtigt videre
• Brug mødetelefonen (Den Gule
Telefon / Netwise Quick), hver
gang du er fraværende
• Overhold de fraværstider,
du har oplyst
• Check at dine oplysninger i Netwise
og på dit telefonsvar er korrekte
• Giv telefonbeskeder videre til rette
medarbejder
• Følg op på dine egne
telefonbeskeder

Nye

Vi ønsker til lykke!

personalegoder
udbydes i
efteråret 2009
Endnu et hold social- og sundhedsassistenter og -hjælpere kunne forlade skolebænken efter velgennemført uddannelse. Fra venstre – Britt Mandsberg, Allan
Thornmand, Susan Haagensen, Jette P. Riedel, Trine M. Hansen, Alice Juncker
Jensen samt formand for Udvalget for Voksne og Sundhed Annette Westh, der
ønskede til lykke på Halsnæs Kommunes vegne.

På personalegodemessen kan du høre og
se meget mere
Halsnæs Kommune vil gerne tilbyde de
ansatte et bredt udvalg af personalegoder
ligesom det ses på det private arbejdsmarked og i mange andre kommuner.
Udover de eksisterende goder som pc,
bredbånd og mobiltelefoni samt rabatordninger vil der nu også være tilbud om
massageordning, motionsordning, aviser
og andet.
I slutningen af september måned 2009
modtager du en brochure med posten.
Heri kan du læse om alle de personalegoder, du kan vælge. Du vil også modtage
den kode, som skal bruges til at logge på
Flexvalg.
Flexvalg er det online system, hvor man
kan læse mere om de enkelte personalegoder samt foretage valg af netop de

goder, man ønsker. Alle månedslønnede
ansatte, hvor prøvetiden er udløbet,
samt ansatte i tidsbegrænsede stillinger
på over 12 måneder kan tilmelde sig
ordningen.
Kom til messe
Den 29. september 2009 afholdes en
”personalegode-messe” i festsalen ved
rådhuset fra kl. 14 til 20. Her kan du
stille spørgsmål til leverandørerne af
goderne, og i de tilfælde, hvor der er
tale om et fysisk personalegode, som for
eksempel en pc, vil disse være udstillet
på messen.

Personalegoderne er i de fleste tilfælde
en bruttolønsordning. Det betyder, at
du får trukket beløbet i din bruttoløn og
dermed sparer skatten.
På messen kan du også høre om den
nye multimedieskat, som kommer den
1. januar 2010.
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Så er rammerne
på plads
Ingen
faggruppe
kan løfte
misbrugsopgaven
alene
I forsommeren blev der afholdt gåhjem-møde i Kulturhuset Gjethuset i
Frederiksværk. Temaet var Misbrug,
og deltagerne var medarbejdere inden
for det sociale og relaterede områder
i Halsnæs Kommune samt eksterne
inviterede.
Formålet med mødet var at bibringe
deltagerne den nyeste viden om misbrug
og de sociale følgevirkninger, som et misbrug af alkohol, stoffer, piller med videre
trækker efter sig.
Mødet var desuden kommet i stand for
at skabe et fælles fagligt fundament for
deltagerne samt styrke arbejdet på tværs
inden for det sociale og relaterede områder, idet det er vigtigt med samarbejde,
da ingen faggruppe kan løfte misbrugs
opgaven alene.
Henrik Rindom, psykiatrisk overlæge på
Hvidovre Hospital, var inviteret til at give
deltagerne et indblik i emnet. Og det kan
kort konstateres, at det var en rystende
omgang. Umiddelbart tror de fleste af
os, at vi nogenlunde kender til diverse
rusmidler fra blandt andet tv og presse.
Men Henrik Rindom kunne fortælle om
metoder og midler fra almindelige dagligdags produkter, som sammen kunne
udgøre en dødelig cocktail, hvis den
blev brugt. Og det blev den, kunne han
fortælle. Med uoverskuelige sociale og
psykiske følger og desværre nogle gange
dødelig udgang.

Den 1. oktober 2009 vil de første børn
og pædagoger tage den nye daginstitution – Børnehuset Kregme – i brug.
Danmarks første daginstitution i lavenergiklassen, miljørigtig, lys og venlig – en
gennemført daglig inspiration til leg og
udvikling for de ganske unge brugere,
men også for pædagogerne.
Før sommerferien blev der tyvstartet på
byggeriet, da der blev holdt rejsegilde
med dertilhørende pølser og øl. Som det
sig hør og bør.
Rejsegildet var samtidig muligheden for
den nye leder af daginstitutionen, Kasper
Friis Bidstrup Thorsen, til at tage om end
ikke hele herligheden, så dog rammerne,
for det nye Børnehuset Kregme i nærmere åsyn.
Interessen for det energirigtige børnehus
er stor. Landets statsminister, Lars Løkke
Rasmussen, har også lagt vejen forbi.

Beskyt dig selv og andre mod
Influenza A (H1N1)
Vask hænder ofte
Influenzavirus sætter sig let på hænderne og spreder sig
via håndtryk og overflader som dørhåndtag. Vask derfor ofte
hænderne med sæbe.
Host eller nys i ærmet
Influenza smitter gennem virus i små dråber fra hoste, nys og
lignende. Dæk derfor mund og næse når du hoster eller nyser. Brug
et en-gangs-lommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.
Bliv hjemme, hvis du er syg
Influenza spreder sig let på skoler, arbejdspladser og i institutioner.
Kontakt lægen pr. telefon i stedet for at møde op i venteværelset.
Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – www.sst.dk
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