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Navn Adresse Tlf./Mail 
Direktør for Teknik og Forsyning 
Thomas Jepsen  

Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund 

9945 5500 
thomas.jepsen@99454545.dk 

Leder af Vej og Park 
Finn Bjerning 

Spejlborgvej 9 
9700 Brønderslev 

99454636 
finn.bjerning@99454545.dk 

Leder af rengøringsområdet 
Jan Lindberg 

Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund 

99455816 
jan.lindberg@99454545.dk 

Forsyningschef 
Anni Schjønning 

 96452920 
Anni.schjonning@99454545.dk 

For DKK (TL) 
Gudrun Gulbæk 

Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund 

9945 5521 
gudrun.margith.gulbæk@99454545.dk 

For DDK (3F) 
Connie Borkhardt 

Hybenvej 39 
9700 Brønderslev 

28257184 
trcob@brslevkom.dk 

For DDK (3F) 
Dorthea Jensen 

Rosenvænget 8 
9320 Hjallerup 

20906176 
Dorthea.jensen@99454545.dk 

For DDK (HK) 
Gitte Hesselvig 

Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund 

99455519 
Gitte.Hesselvig@99454545.dk 

For AC 
Jan Aarup 

Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund 

99455507 
Jan.aarup@99454545.dk 

Sikkerhedsrepræsentant 
Per K. Christensen 

Nibstrupvej 239 
9700 Brønderslev 

22938193 
Trpkc@brslev.dk 

Sikkerhedsrepræsentant 
John Møller 

Porsevej 1 
9330 Dronninglund 

20906204 
Johnogalice@stofanet.dk 

Sekretær: Marianne Sørensen Ny Rådhusplads 1 
9700 Brønderslev 

99455408 
marianne.sorensen@99454545.dk 
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Fraværende: 
 
Finn Bjerring var ikke mødt, deltager under punkt 2 og 5-6-7 på dagsordnen  
 
 
 
 
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: 
 
Der er ingen bemærkninger til dagens dagsorden. 
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Åbne sager: 

1. Godkendelse af referat 
 

J.nr.: 1-10 MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og 
Forsyning\Sager\131207\Godkendelse af referat.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. september 2007. 
 
Referatet er tidligere udsendt. 
 
 
  
 
 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
Der var ingen bemærkninger til referatet, det er hermed endelig godkendt.  
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2. Generel drøftelse af trivsel og arbejdsforhold på arbejds-

pladsen 
 

J.nr.: 2-11-MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og Forsyning\Sager\131207\Generel 
drøftelse af trivsel og arbejdsforhold.doc 

ÅBEN SAG

 
Sagsfremstilling: 
Ud fra følgende overskrifter drøftes trivsel og arbejdsforhold på de arbejdspladser, der 
høre under MED-udvalget for Teknik og Forsyning. 
 
• Hvordan går det med processen vedr. sammenlægningen af kommunen? 

• Er der en general tilfreshed på de enkelte arbejdspladser? 

• Hvordan er arbejdsituationen - er der problemer i forbindelse med afvikling af af-
spadsering m.v.? 

• Budget 2008 – hvad betyder det for Teknik- og Forsyningsområdet? 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
Der var en runde fra alle enheder, der er ikke nogen egentlig beslutning under det punkt, men 
en række vigtige kommentarer. 
Vej og Park:  

• Har haft det første møde i MED - udvalget. 
• Laufey er blevet ny gartnerformand, og det er der stor tilfredshed med.  
• Der skal i den kommende tid ses på den interne struktur. 
• Medarbejder fra den tidligere Dronninglund Kommune har følt sig meget overtaget, 

men det går dog bedre nu. 
• Vigtig med samme service niveau for alle borgere i kommunen. 

  
Rengøringsområdet: 

• Et stort område med mange arbejdspladser, dette vanskeliggør en synlig ledelse. 
• Mange ser sjældent deres koordinator, som i øvrigt ingen ledelsesbeføjelser har. 

 
Administrationen: 

• Det har været besværligt at ”køre” med henholdsvis ”gamle” Brønderslev model og 
Dronninglund model og det har også givet nogle frustrationer og besværlige sagsgan-
ge. 

• Der har været mange nye opgaver og mange nye medarbejdere.  
• Der har og er svært at nå at løse alle opgaverne inden for en acceptabel tidsramme,   
• Der bliver sandsynligvis tilført flere ressource til nogle af områderne. 
• En opfordring om at passe godt på hinanden!!! 
• Medarbejderne kunne i øvrigt godt tænke sig en bedre og billigere kaffe/te ordning og 

evt. en frugtordning, som der findes i mange kommune og i andre offentlige kontorer. 
Thomas henviste til at medarbejde kunne bringe det op i kantineudvalget og/eller 
til det udvalg der er nedsat under hovedudvalget til at komme med ideer til bedre med-
arbejdertrivsel.       
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3. Ny aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 
 

J.nr.: 03-12 MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og 
Forsyning\Sager\131207\Drøftelse af rekrutteringsproblemer m.m.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Drøftelse af rekrutteringsproblemer samt aftale vedrørende deltidsansattes adgang til et 
højere timetal.  
 
Sagsfremstilling: 
Hvad kan vi gøre for at afhjælpe problemerne, skal der tænkes mere i opgave glid-
ning? 
 
Hvad er holdningen til aftalen, samt hvilken procedure skal der evt. laves? 
 
  
Bilag: 
Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 
Trepartsaftale 
Trepartsaftale, bilag 
 
 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
Der var en god debat om punkterne og hensigtserklæringerne i aftalen mellem KL, LO og AC. 
Vedr. aftalen om højere timetal til deltidsansatte:  
Vores rengøringsområde har allerede taget den til sig, og holder samtaler med de ansatte for at 
afklarer ønsker og muligheder for højere timetal. 
 
 
 
 



MED-udvalget for Teknik og Forsyning, 13. december 2007 Side 4 

 
4. Tids- og aktivitetsplan for MED-udvalget for Teknik og For-

syning 
 

J.nr.: 04-13 MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og Forsyning\Sager\131207\Tids- 
og aktivitetsplan.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Drøftelse af forslag til tids- og aktivitetsplan for MED-udvalget for Teknik og Forsy-
ning for 2008. 
  
  
Bilag: 
Forslag til tids- og aktivitetsplan 
 
 
 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
Der skal indsættes et møde til den 11. december 2008 kl. 10.30 
Der kan blive ændringer i mødetidspunkterne i forhold til budget forhandlingerne med mere. 
Personalet vil gerne have at formøderne skrives ind i møde tidsplanen.  
 
 



MED-udvalget for Teknik og Forsyning, 13. december 2007 Side 5 

 
5. Arbejdsskade 
 

J.nr.: 05-14 MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og 
Forsyning\Sager\131207\Arbejdsskade.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Orientering om alvorlig arbejdsskade inden for udvalgets område. 
  
 
 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
I Vej og Park er en ung mand i jobtræning kommet slem til skade med sit ene øje. Der bliver 
taget hånd om ham, som er langt det vigtigste. Ledelse og sikkerhedsrepræsentanter ser på 
sikkerhedsproceduren, for at sikre at der ikke kan ske gentagelser. 
Der kan efterfølgende evt. komme en erstatningssag. 
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6. Lønforhandlinger 
 

J.nr.: 06-15 MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og 
Forsyning\Sager\131207\Lønforhandlinger.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Orientering om afsluttede forhandling om ny løn for 2007. 
  
 
 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
De lønpuljer som ledelsen under dette udvalg har haft til rådighed er uddelt til sidste krone og 
måske lidt mere til. 
Der er organisationer, som har indgået en aftale om et engangsbeløb til alle medarbejdere for 
2007. 
I administrationen er der lavet bestræbelser på at harmonisere lønningerne. 
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7. Eventuelt 
 

J.nr.: 07-16 MED-TF T:\Sag\MED-organisationen\Teknik og 
Forsyning\Sager\131207\Eventuelt.doc 

ÅBEN SAG

 
  
 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 13. december 2007 
 
intet – tak for i år. 
 
 
 
 
 


	1. Godkendelse af referat
	2. Generel drøftelse af trivsel og arbejdsforhold på arbejdspladsen
	3. Ny aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal
	4. Tids- og aktivitetsplan for MED-udvalget for Teknik og Forsyning
	5. Arbejdsskade
	6. Lønforhandlinger
	7. Eventuelt

