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Åbne sager: 

1. Forretningsorden for MED-udvalget for Teknik og Forsyning 
 

J.nr.: 1-1-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for MED-udvalget for Teknik og Forsy-
ning.  
 
Der udover oplysning om medarbejdernes valg af næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
I følge MED-aftalens § 3 stk. 11. fastsætter det enkelte udvalg selv sin forretningsor-
den, dog skal forretningsordenen som minimum omfatte det indhold, der er beskrevet i 
bilag 6 i MED-aftalen  
 
Sikkerhedslederen har udarbejdet følgende forslag til forretningsorden for Teknik og 
Forsyning ud fra det, der er beskrevet i bilag 6 i MED-aftalen. 
 
 
Forslag til forretningsordenen for MED-udvalg for Teknik og Forsyning:  
 
• Der afholdes møde i udvalget, når formanden eller næstformanden ønsker det - 

dog mindst 4 gange om året.  
• En gang årligt udarbejdes der en tids- og aktivitetsplan. 
• Der holdes ligeledes møde, når et flertal af MED-repræsentanterne anmoder om 

det.  
• Indkaldelse til møde sker med tre ugers varsel. MED-aftalen giver ifølge §7 stk. 4. 

mulighed for at indkalde til et ”straks møde”, hvis behovet er der.   
• Dagsordenen udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab, og udsen-

des senest én uge før mødet. 
• Sikkerhedslederen er sekretær for udvalget og udarbejder forslag til dagsorden, 

samt tager beslutningsreferat. 
• Referat udsendes på mail umiddelbart efter mødet, og har medlemmerne bemærk-

ninger til referatet sendes disse til sikkerhedslederne. Referatet godkendes på det 
efterfølgende møde.  
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Beslutning i MED-udvalg for Teknik og Forsyning den 30. august 2007 
Fraværende:  Repræsentant for HK, da denne er stoppet. Der skal foretages et nyt valg 
 
Forretningsordnen blev godkendt med følgende tilføjelser: 
 

• MED-udvalgsmøderne i Teknik og Forsyning afholdes på Dronninglund Råd-
hus. 

• Mødelokalerne skal bestilles en time før mødet til formøde. 
• Referater fra MED-Udvalgsmøderne skal ud til alle TR/Sik. for Teknik og For-

syning. 
 
 
Gudrun Gulbæk er valgt som næstformand 
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2. Drøftelse af udkast til koncept for aftalestyring 
 

J.nr.: 2-2-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Drøftelse af det udarbejdede udkast til koncept for aftalestyring. 
 
Sagsfremstilling: 
Sammenlægningsudvalget skrev i 2006 i sit visions & idégrundlag, at styringen af de 
decentrale enheder i Brønderslev Kommune skulle bygges op omkring dialogorienterede 
mål og aftaler, hvor ansvar og kompetencer i videst muligt omfang er uddelegeret til de 
decentrale enheder. Man vedtog endvidere, at konceptet skulle hedde Aftalestyring. 
 
Baggrunden for indførelse af dette styringsredskab er, at Aftalestyring i forhold til de 
decentrale enheder vil kunne medvirke til at fremme: 
• selvstændige kompetencer for de decentrale enheder indenfor rammerne af aftalerne 
• fokus på leveringen af enhedernes kerneydelser 
• dialogen mellem det politiske niveau og de decentrale enheder om aftaler, mål og 

opfølgning 
 
Forretningsledelsen etablerede i november 2006 et projekt omkring Aftalestyring med 
start pr. januar 2007, og nedsatte en styregruppe som fagmæssigt dækker de decentrale 
driftsområder. Styregruppen har bestået af følgende: 

• Henning Risager, Direktør Børn & Kultur 
• Thomas M. Jepsen, Direktør Teknik & Forsyning 
• Henrik Aarup-Kristensen, Direktør Økonomi & IT / Sundhed, Omsorg & Be-

skæftigelse 
• Hanne Jakobsen, Projektleder fra Staben for Udvikling & Planlægning 

 
I perioden primo januar til ultimo maj 2007 har styregruppen sammen med to arbejds-
grupper udarbejdet det foreliggende udkast til koncept for Aftalestyring i Brønderslev 
Kommune. I processen er der endvidere afviklet to temaseminarer omkring mål og dia-
log. 
 
På Byrådets temamøde den 8. maj 2007 blev det foreløbige koncept præsenteret for det 
samlede byråd. Jf. kommissorium og tidsplan er udkastet sendt til udtalelse hos de de-
centrale enheder, og samtidigt sendes det til udtalelse i kommunens MED-organisation 
 
 
Bilag: 
Udkast til udtalelse 
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Beslutning i MED-udvalg for Teknik og Forsyning den 30. august 2007 
Fraværende:  Repræsentant for HK, da denne er stoppet. Der skal foretages et nyt valg 
 
Thomas Jepsen orienterede omkring aftalestyring og om de tre områder som er valgt 
til pilotprojekt 
 
Konceptet kan anbefales med de 3 pilotprojekter og med følgende kommentarer: 
 

• At der er klare aftaler/rammer for hvad den enkelte virksomhed kan. 
• At der er en simpel tilbagemeldingsprocedure 
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•  
3. Orientering om arbejdsskader og intern indberetninger vedr. 

vold, trusler og andre psykiske påvirkninger 
 

J.nr.: 3-3-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Sikkerhedslederen vil orientere om de anmeldte arbejdsskader samt interne indberet-
ninger vedr. vold, trusler og andre psykiske påvirkninger.  
 
 
 
Sagsfremstilling: 
I første halvdel af 2007 er der anmeldt 9 arbejdsskader i området for Teknik og Forsy-
ning 
 
 
 

Beslutning i MED-udvalg for Teknik og Forsyning den 30. august 2007 
Fraværende:  Repræsentant for HK, da denne er stoppet. Der skal foretages et nyt valg. 
 
Marianne Sørensen orienterede om de anmeldte arbejdsskader og interne undersøgel-
ser af arbejdsskaderne. 
Marianne Sørensen vil følge op på 4 alvorligere arbejdsskader ved at kontakte lederne 
for de områder det drejer sig om. Samtidig vil hun følge op på interne undersøgelser af 
arbejdsskader som mangler. 
 
Orienteringen er taget til efterretning. 
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4. Orientering om omvalget af sikkerhedsrepræsentanter i Tek-

nik og Forsyning 
 

J.nr.: 4-4-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Sikkerhedslederen orienterer om omvalget af sikkerhedsrepræsentanter i Teknik og 
Forsyning. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med valg af sikkerhedsrepræsentanter til Vejområdet samt til Parkområ-
det er der blevet valgt to sikkerhedsrepræsentanter i hvert af de to områder (en i øst og 
en i vest). Ligeledes har de to medarbejdere, der er valgt i øst, ikke deltaget i valget til 
MED-organisationen.    
 
Hovedudvalget besluttede, at sikkerhedsorganisationen ændres i en overgangsperiode, 
sådan organisationen udvides med to sikkerhedsgrupper, der betegnes:  
 
Vejområdet – øst 
Vejområdet – vest 
Parkområdet – øst  
Parkområdet – vest 
 
I 2009 evalueres organisationen da det er hensigten, at der kun skal være en sikker-
hedsgruppe for Vejområdet og en for Parkområdet.  
 
Da alle medarbejdere ikke har været indkaldt til valg til MED-organisationen foretages 
der nyvalg til MED-organisationen for Teknik og Forsyningsområdet.  
 
 
 
 
 

Beslutning i MED-udvalg for Teknik og Forsyning den 30. august 2007 
Fraværende:  Repræsentant for HK, da denne er stoppet. Der skal foretages et nyt valg 
 
Marianne Sørensen orienterede omkring omvalget af sikkerhedsrepræsentanter i Tek-
nik og Forsyning.  
Orienteringen er taget til efterretning. 
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5. Eventuelt 
 

J.nr.: 5-5-MED-TF  ÅBEN SAG

 
 
 

Beslutning i MED-udvalg for Teknik og Forsyning den 30. august 2007 
Fraværende:  Repræsentant for HK, da denne er stoppet. Der skal foretages et nyt valg 
 
Thomas Jepsen orienterede omkring budget 2008 og prioriteringskataloget. Thomas 
Jepsen gennemgik kort hvilke reduktioner, der er foreslået i Teknik og Forsyning for at 
afdække en besparelse på 4.3000.000 kr. 
 
Thomas Jepsen orienterede om de selskabsdannelser som skal ske i Forsyningsområdet 
 
Det blev besluttet at MED-Udvalgsmøderne i Teknik og Forsyning skal fast være en 
torsdag kl. 13.00. 
 
Næste møde i MED-Udvalget for Teknik og Forsyning er et ekstraordinært møde tors-
dag d. 13. september 2007 kl. 13.00, hvor budget 2008 skal drøftes. 
 
Det blev besluttet at afholde MED-Udvalgsmøde i Teknik og Forsyning torsdag d. 13. 
december kl. 10.00 med efterfølgende spisning. 
 
Det blev besluttet at alle bilag fra de enkelte Sektor-udvalg og lokale Med-udvalg skal 
med som bilag til dagsordnen i MED-Udvalgt for Teknik og Forsyning indtil der kan 
finde en elektronisk løsning. 
 
Det blev besluttet at Marianne Sørensen skal sende en liste over alle medlemmerne i 
de forskellige udvalg til alle medlemmerne af MED-Udvalget i Teknik og Forsyning. 
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