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Indledning 
 

Arbejdsmiljøberetningen for 2011 indeholder en overordnet redegørelse over krisehjælp og 

psykologisk rådgivning, Arbejdstilsynets besøg, arbejdsskader, fravær samt en status på 

arbejdsmiljøet i 2011 og forslag til arbejdsmiljøtiltag i 2012.  

Herefter følger arbejdsmiljøberetningerne fra de 4 sektorudvalg, som er udarbejdet af det enkelte 

sektorudvalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra alle arbejdspladserne. 

 

Der er modtaget i alt 88 arbejdsmiljøberetninger, som kan læses på medarbejderportalen.  

1 administrativ afdeling og 2 daginstitutioner har ikke indsendt en arbejdsmiljøberetning for 2011.  

3 SFO´er har udarbejdet deres egen arbejdsmiljøberetning og enkelte arbejdspladser har 

udarbejdet beretninger for hver selvstændig afdeling. 

  

Arbejdsmiljøberetningen er arbejdspladsens anledning til at få evalueret og gjort status på både det 

fysiske og psykiske arbejdsmiljø og trivselen – hvad ville vi, hvad har vi fået gennemført, hvordan 

virker det og hvad vil vi gøre mere af!  

Og sammen med en løbende, opdateret og fyldestgørende handleplan, vil den være med til at 

give arbejdsmiljøgruppen/MED-udvalget og medarbejderne et fælles overblik og synlighed over 

planlagte og udførte arbejdsmiljøforbedringer. 

 

 

Når vi sammen får talt om, hvordan vi synes det går - med det vi er til for på arbejdspladsen,  

og om vores ønsker og ideer,  

så har vi et godt afsæt til det fælles samarbejde om at lykkes med kerneopgaven  

og skabe et godt arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenskrevet af Arbejdsmiljøleder og -rådgiver Annette Balling, 1. april 2012 

http://intranet/Topmenu/Arbejdsmiljoe/z%20aarsberetninger%20for%20arbejdsmiljoet/Beretninger%202011.aspx
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Krisehjælp og psykologisk rådgivning  
 

Kriseberedskab        

Falck Healthcare blev benyttet 3 gange indtil 1. maj 2011.  

Samlet udgift på 18.381 kr. (heraf 5.316 kr. i abonnement for 4 mdr.) 

 

Vi har indgået en aftale med Røde Kors Psykolognetværk til at bistå med den akutte psykologiske 

krisehjælp. Her betaler vi ikke noget abonnement og har kun udgifter, når vi rekvirerer hjælp. 

 

Den nye ordning trådte i kraft 1. maj 2011, hvor lederen ved voldsomme hændelser på 

arbejdspladsen kan henvende sig til Faxe Brand & Redning på vagttelefonen. Indsatleder eller 

arbejdsmiljøleder bistår arbejdspladsen med den praktiske krisehjælp og sørger for at rekvirere hjælp 

ved behov for akut psykologisk krisehjælp.  

 

Der har i 2011 været 7 henvendelser til Faxe Brand & Redning. Og vi har benyttet krisehjælp fra Røde 

Kors i 4 tilfælde, blandt andet i forbindelse med alvorlig trafikulykke og skudepisode. 

Vi har haft en udgift på 44.233 kr. til Faxe Brand & Redning og Røde Kors. 

 

Den anonyme telefonrådgivning 

I 2011 er der 57 personer (55 i 2010)der har benyttet telefonrådgivningen (1til 2 telefonsamtaler af ca. 

½ til 1 times varighed).  

Samlet udgift på 158.200 kr. 

 

Henvendelserne fordelt på forvaltningerne 

Børn, familie og Uddannelse 23 

Social, Sundhed og Økonomi 26 

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur    5 

Teknik & Miljø     2 

 

Årsagerne til henvendelserne 

Stress (krav/ressourcer)   24 

Samarbejde (ledelse, kollegaer)    7 

Mobning (ledelse, kollegaer)             4 

Voldsom hændelse/vold (borgerrelateret)    6 

Privat    10 

Opsigelse                                                        6 

 

Anden krisehjælp og psykologisk rådgivning 

Flere arbejdspladser/ledere kontakter selv rådgivere til medarbejdere eller medarbejdergrupper der 

har brug for psykologisk rådgivning. Det kan f.eks. være i forbindelse med vanskeligheder i 

samarbejdet med borger eller opståede konflikter i en medarbejdergruppe. 

Her benyttes bl.a. de rådgivere, der henvises til i vores vejledning om krisehjælp. 

 

I forbindelse med vores projekt Øje for nærvær har vi haft et tilbud om samtale om arbejdsliv og 

helbred til medarbejdere, der oplever deres arbejdssituation truet. I 2011 er der 20 medarbejdere, 

der benyttede dette tilbud. 

 

Vurdering af Faxe kommunes tilbud 

I Faxe kommunes tilbud har vi altid haft det udgangspunkt, at medarbejdere har mulighed for 

psykologisk rådgivning i forbindelse med kriser/problemer, der påvirker arbejdsindsatsen negativt, 

uanset om baggrunden har været arbejds- eller privatrelateret. 

SKAT har slået fast, at arbejdsgiverbetalt psykologbistand til medarbejdere med private problemer er 

skattepligtigt for medarbejderen. Vores vejledninger vil på den baggrund blive tilrettet, så der ikke 

står noget om private forhold. Henvisninger til psykologisk rådgivning skal således have sit udspring i 

det arbejdsrelaterede. Hvad der berøres i samtalerne, som er fortrolige, er vi dog ikke herre over.  

Faxe Brand & Redning og Røde Kors 

Vi har indtil nu oplevet at få en hurtig og professionel kriserådgivning. 

Den anonyme telefonrådgivning 

Hurtig og nem at benytte; ofte får medarbejderen opringning samme dag eller dagen efter. 

Der er desværre en del af de medarbejdere, der henvender sig, som er sygemeldte.  

Tilbud om samtale om arbejdsliv og helbred (projekt Øje for nærvær) 

For de medarbejdere, der har benyttet tilbuddet, har det betydet en bedre og hurtigere afklaring 

og dermed et bedre afsæt for handling, f.eks. fastholdelse i arbejde, hurtige tilbage i arbejde eller 

ændringer i arbejdsforholdet. 
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Tilsyn fra Arbejdstilsynet 
 

Arbejdstilsynet har i 2011 foretaget screeningsbesøg, tilsynsbesøg og særligt tilsyn på 16 af Faxe 

Kommunes arbejdspladser. En særlig tilsynsindsats var rettet mod døgninstitutioner og hjemmepleje, 

hvor de havde fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ergonomi. 7 af vores institutioner på området fik 

besøg. 

 

Arbejdstilsynet afgørelser i 2011: 
 

o Grøn smiley  til Faxe Bibliotekerne, Dalgården Aktivitetscenter, Bakkedal, Køkkenenheden, 

Lokalpsykiatrien Rosenhøj, Dalby Ældrecenter og Grøndalshusene, som betyder, at de ikke 

har noget udestående med Arbejdstilsynet og et signal til omverdenen om, at de har orden 

på deres arbejdsmiljø.  

Bo & Netværk Præstøvej, Solhavecenteret og Teestrup Demenscenter fik i forbindelse med 

det særlige tilsyn nogle vejledninger men ingen påbud. 

 

o Gul smiley  til følgende arbejdspladser for et eller flere påbud om forbedringer:  

Bo & Beskæftigelse Øst – Udarbejde tids- og handleplan for forebyggelse af vold og trusler. 

Bo & Beskæftigelse Vest – Udarbejde tids- og handleplan for forebyggelse af vold og trusler.  

Søndervang - Udarbejde tids- og handleplan for forebyggelse af stor arbejdsmængde og 

tidspres. 

SFO Pastinakken – Sikre forsvarlig rengøring. Undersøge ventilationsanlæg. 

SFO Nordlyset - Udarbejdelse af APV-handleplan. Undersøge eventuelle følger af fugtskade. 

Valmuen - Udarbejdelse af APV-handleplan. 

Lillebo - Udarbejdelse af APV-handleplan. 

Myredal - Udarbejdelse af APV-handleplan. 

Klub Møllen – Udarbejdelse af APV-handleplan. Nedsætte risikoen for unødig støjbelastning. 

 

o Ingen røde smiley  er givet i 2011. 

 

 

Fra november 2011 er Arbejdstilsynet startet på risikobaserede tilsyn, hvor de målretter indsatsen 

mod de virksomheder, hvor de forventer, at der er de største problemer med arbejdsmiljøet. Det 

indebærer bl.a., at disse virksomheder får flere tilsyn. 

 

Virksomheder, der er udtaget til et risikobaseret tilsyn, bliver kontaktet mellem 1-4 måneder inden 

tilsynsbesøget. Det gør Arbejdstilsynet for at give arbejdspladsen mulighed for selv at løse eventuelle 

arbejdsmiljøproblemer, inden de kommer på tilsyn. De fortæller ikke hvilken dato, de kommer, så 

tilsynet er stadig uanmeldt. 

 

Foreløbig har 13 af vores arbejdspladser fået besked om, at de er udtaget til et risikobaseret tilsyn. 
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Arbejdsskader 
 

Arbejdsulykker i Faxe Kommune i 2011 

I 2011 er der blevet anmeldt i alt 175 arbejdsulykker på EASY (162 i 2010, 176 i 2009, 172 i 2008).  

 

o Der var fortsat frost og sne ind i 2011 og der er anmeldt 8 faldulykker pga. af isglat. 

 

o Social, Sundhed og Omsorg har haft en stigning i anmeldte ulykker ved personhåndtering og 

ved vold/trusler fra borgere.  

Noget af stigningen vedr. vold/trusler fra borgere skyldes bl.a. at især en af 

omsorgsenhederne har haft mere fokus at få anmeldt de episoder, hvor medarbejdere er 

blevet udsat for psykisk eller fysisk overfald fra borgere.  

 

o De 8 skader under uheld/udsættelse for smitterisiko/kemi er alle stikskader. De pågældende 

arbejdspladser er blevet bedt om at vurdere arbejdsmetoder og værktøjer. 

 

Alle arbejdsmiljøgrupper har til opgave at vurdere, hvor der kan ske forbedringer, som kan 

forebygge at der sker arbejdsulykker.  

* Pleje- og Omsorgsområdet skal arbejde målrettet med at gøre tiltag, som kan forebygge ulykker i  

  forbindelse med personhåndtering.  

* Alle arbejdspladser som har kontakt med borgere, der kan reagere uhensigtsmæssigt, skal  

  udarbejde en handleplan, som indeholder en konkret plan for forebyggelse indenfor  

  kompetencer, arbejdsplanlægning og indretning. 

   

Ved 54 af de 175 ulykker er der registreret fravær som følge af ulykken.  

27 af de 54 ulykker har medført et fravær fra 1 – 6 dage.  

7 arbejdsulykker har hver især medført et sygefravær på over 1 måned. 

 
Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2011 fordelt på Forvaltninger og årsagskategorier (tallene i parentes er for 2010/2009): 

 

Typer af ulykker 

Social, Sund. 

Omsorg 

Børn, Fam. 

Udd. 

Teknik & 

Miljø 

Fælles For. Erhverv, 

Kultur, Besk. 

 

i alt 

Fysiske ulykker, bl.a. 

fald/snublen, løft 

 

     29(30/32) 

 

 47 (58/38) 

 

      3 (2/5) 

 

        (1/2) 

 

         4 (1/3) 

 

  83 (92/79) 

Vold, fysisk/psykisk 

Psykisk traume 

   

     29 (17/29) 

 

 21 (19/17) 

 

      

 

       1 

 

         3 (4/1) 

 

  54 (40/47) 

Personforflytning og 

–håndtering 

 

     29 (20/32) 

    

 

 

  29 (20/32) 

Uheld/udsættelse 

for smitterisiko/kemi 

 

       8 (5/9) 

 

    

   

           

 

    8 (9) 

Håndtering af 

værktøj/maskiner  

 

         

  

       1 (1/4) 

  

            (2/1) 

 

    1 (9) 

 

 Alt 

    

    95 (72/106) 

   

 68 (79/55) 

  

      4 (3/9) 

  

      1 (1/2) 

 

     7 (7/5) 

 

175 (162/176) 

 

Formodede erhvervsbetingede lidelser 

De formodede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning over længere periode) bliver som regel 

anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik.  
Antal anmeldte erhvervssygdomme i 2011: 

Lidelsesart 2007 2008 2009 2010 2011 

Astma, rhintis, allergi mv. 1   0   0 0  

Hudlidelse 2 0  6 6  

Psykisk lidelse 4 2   

              4 

5  

Sygdomme i bevægeapparatet 4 3    

Symptomer, gener, uklar diagnose 0 2    

Andre lidelser 1 7  9 6  

I alt   12 14  19 17 11 
Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/ATP’s aktuar 
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Fravær/nærvær  
 

Den samlede fraværsstatistik for Faxe Kommune viser et gennemsnitligt antal sygefravær på 13,1 

dage i 2011 (Kilde KMD). Se fraværsstatistikken på medarbejderportalen. 

 

Statistikken fordelt på Forvaltningerne (gennemsnitlig antal sygedage):  
Der skal tages behørigt forbehold for de statistiske opgørelser, som følge af eventuelle ændringer i organisationen,  

fejl i indberetninger, beregninger m.m. 

 

Forvaltninger 2008 2009 2010 2011 

Børn, Familie & Uddannelse  

Undervisning 

Dagtilbud 

Rådgivning 

14,2 

14,0 

14,7 

12,8 

15,3 

14,1 

17,2 

11,9 

15,1 

14,5 

15,8 

14,0 

13,4 

13,1 

14,3 

10,1 

Social, Sundhed og Økonomi 

Stabsfunktioner 

Pleje 

Sundhed 

 

 

18,0 

  8,2 

 

 

17,9 

10,1 

18,4 

15,4 

19,5 

  9,5 

13,2 

  7,8 

14,4 

  8,2 

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur 

Kultur og Fritidsområdet 

Omsorg 

 

10,6 

18,7 

 

16,0 

13,7 

15,4 

  5,7 

17,6 

13,5 

  5,4 

14,9 

Teknik & Miljø 

Teknik & Miljø, Adm. 

Park og Vej 

Teknisk Service 

Rengøring 

IT afdeling 

 

15,5 

13,4 
↓ 

   5,5 

  6,6 

 

15,0 

14,6 
↓ 

11,5 

16,3 

14,6 

29,2 

18,9 

  2,3 

23,4 

  8,0 

14,0 

10,9 

16,1 

3,7  

18,0 

11,8 

Udviklingsenheden   10,3   4,5 

Faxe Kommune 14,6 15,3 16,0 13,1 

 

 

Vi ser samlet et flot fald i fraværet, og det er på alle områder i organisationen, at der er sket et fald. 

Især på SSØ området er faldet stort, mens faldet er mindst på T&M området. 

 

Faldet i fraværet på 3 dage i gennemsnit fra 2010 til 2011 må vi formode især skyldes en målrettet 

indsats på mange arbejdspladser. Men det skønnes, at lidt mere end 1 dag skyldes en ændring i 

statistikken fra april 2011, så deltids-raskmeldte ikke længere tælles som fuldtids-fraværende. 

 

Økonomiudvalget fastlagde i november 2010 et fælles mål for reduktion af fraværet i Faxe 

Kommune. Antallet af fraværsdage skulle ned med en dag om året de næste tre år, således at vi 

samlet ses skal nå ned på et gennemsnitligt antal fraværsdage på 13 dage eller mindre i 2013. 

 

Med henblik på at efterkomme Økonomiudvalgets ønske om at nedbringe sygefraværet indgik 

Personaleafdelingen en aftale og tilknyttede en projektleder fra rådgivningsfirmaet Alectia til at stå 

for at igangsætte projekt ”Øje for nærvær”. Projektet skulle bidrage til, at arbejdspladserne hver 

især og Faxe Kommune samlet vil se en nedgang i fraværet de næste år. Projektet med ekstern 

rådgiver blev igangsat i marts 2011 og afsluttes med udgangen af marts 2012. 

 

Der kommer evalueringsrapport fra projektleder Mette Elise Larsen til maj 2012. 

En kort status på projektet kan læses på side 8 under ”Status på overordnede arbejdsmiljøaktiviteter 

og –projekter i 2011”. 

http://intranet/Topmenu/Arbejdsmiljoe/Fravaer%20naervaer/Fravaersstatistikker.aspx
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Status på arbejdsmiljøet i 2011 
 

Først skal der lyde en påskønnelse til alle de ledere og medarbejdere, der gør en stor 

arbejdsmiljøindsats med bl.a. at fastholde arbejdsglæde og motivation på arbejdspladserne, så 

medarbejderne kan udføre deres fagprofessionelle arbejde i en tid med store forandringer. 

Flere og flere arbejdspladser ser arbejdet med kerneopgaven og et stærkt fagligt samarbejde som 

en forudsætning for at skabe trivsel og arbejdsglæde.   

 

Herefter skal det så også siges, at rigtig mange ledere og medarbejdere udtrykker bekymring og 

usikkerhed i forhold til, hvordan de kan opfylde alle de krav om besparelser og forandringer, og 

samtidig udføre arbejdsopgaverne på en tilfredsstillende måde for både borgere og medarbejdere. 

 

Hvordan er vi så lykkedes med de udfordringer som arbejdspladserne har haft i 2011? 

Hvor langt er vi kommet i arbejdet med  

- at skabe balance mellem mål og ressourcer og skabe mere nærvær 

- at forebygge vold og trusler fra borgerne 

- at undgå mobning og chikane 

- at sikre vedligeholdelse og renovering af bygninger 

 

På den ene side ses mange positive tendenser   

* Mange arbejdspladser har et fald i fraværet 

* På flere arbejdspladser giver medarbejderne udtryk for trivsel og mening i arbejdet 

* Mange arbejdspladser har fokus på både det fysisk og psykiske arbejdsmiljø, og fortager løbende  

  forbedringer. 

* Mange arbejdspladser har prioriteret temadage, kurser, supervision i forhold til at højne  

  samarbejdet med borgerne og medarbejderne indbyrdes, og i forhold til den faglige opgave 

* Flere arbejdspladser har forbedret de ergonomiske forhold  

* Flere arbejdspladser gør aktivt brug af trivselsundersøgelser og handleplaner til prioritering af deres  

  indsatser 

 

På den anden side ses en række bekymrende tendenser 

* De fortsatte og løbende ændringer i organisationen skaber utryghed og usikkerhed, både i  

  forhold til den enkeltes fremtid og jobsikkerhed og i forhold til, hvordan det kan lykkes at levere et  

  kvalificeret arbejde. 

* Arbejdsmiljølederen oplever en stigning i henvendelse fra ledere og medarbejdere vedrørende   

  overbelastning, samarbejdsproblemer, konflikter og mobning 

* Stadig arbejdspladser med højt fravær 

* Organisationen er ikke gode nok til at inddrage arbejdsmiljøforhold i planlægningsfasen – både  

  ved organisatoriske og fysiske ændringer bliver der ikke altid foretaget den nødvendige og  

  kvalificerede vurdering af konsekvenserne for arbejdsmiljøet og for kvaliteten af kerneopgaven 

* Mange arbejdspladser oplever stadig dårligt indeklima, støj og trange fysiske rammer, bl.a.  

  som følge af, at vedligeholdelsesniveauet af bygningerne er lavt. 

* For mange arbejdspladser laver ikke trivselsundersøgelser og har ikke en løbende handleplan for  

  arbejdsmiljøaktiviteter, hvilket gør det vanskeligt for dem at vurdere og prioritere. 

 

Status på overordnede arbejdsmiljøaktiviteter og -projekter i 2011 

 

o Foreløbig status på projekt Øje for nærvær  

* Formål med projektet er at skabe mindre fravær og mere nærvær ved bl.a. 

  - at klæde lederne på i forhold til nærvær/fravær og den vanskelige samtale 

  - at inddrage MED-udvalgene/arbejdsmiljøgrupperne i nærværs/fraværsindsatsen 

  - at arbejde med nærvær, social kapital, kerneopgaven og trivselen på arbejdspladserne  

* Aktiviteterne i projektet er rettet mod ledelse, MED-udvalg, arbejdsplads og medarbejder. 

  - Med ledelsen har der været input og dialog om ledelse og nærvær – udvikling og  

    afvikling, håndtering af fravær, rådgivning om konkrete forløb, dialog om forståelse af  

    statistikker mm.  

  - Med MED-udvalg og Arbejdsplads har der været dialog om at sætte nærvær på  

   dagsorden, procesrådgivning og gennemførelse af temamøder og seminarer om f.eks.  
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   kerneopgaven i centrum, nærvær og kultur, arbejde med domæneteori, udvikling af tillid  

   og retfærdighed.  

  - Arbejdsmiljøgrupperne er tilbudt temamøder om nærvær og langtidsfriske, social kapital,  

    forandringer og robusthed og kerneopgaven.  

  - Den enkelte medarbejder har kunnet få afklarende samtaler om helbred og arbejdsliv. 

* Foreløbige statements 

   - Vi har fået mere nærvær på rigtig mange arbejdspladser.  

   - Vi har et fælles projekt, som giver anledning til dialog, samarbejde og videndeling.  

   - Mangfoldighed og anerkendelse – hver leder, MED-udvalg, arbejdsplads og medarbejder  

     bliver rådgivet ud fra, hvor de aktuelt er. 

   - Medarbejdere, som har haft samtaler, oplever hjælp til afklaring og har lettere ved at  

     indgå i en konstruktiv dialog med lederen. 

 

Mange af de konkrete tiltag ude på arbejdspladserne har først taget fart sidst i 2011 og først i 

2012. Aktuelt er der stor efterspørgelse på hjælp til at arbejde med samarbejdet om 

kerneopgaven. 

 

Hvad der helt konkret virker i forhold til at få mere nærvær og mindre fravær er ikke en enkel 

og entydig opskrift – men vi tror stadig på at ledelse, høj social kapital og klar definition af 

kerneopgaven er væsentlige parametre. 

 

Det er derfor vigtigt at fortsætte i de spor, der er lagt med projekt Øje for nærvær.  

 

o Opfølgning på projektet ”Fra trivselsmålinger til konkrete handlinger” for 8 skoler.  

Projektet blev igangsat i efteråret 2009 i forbindelse med 4 skolers deltagelse i 

forskningsprojektet ” Engagement eller Mistillid”.  

I september 2011 blev trivselsmålingen gentaget på alle skoler, på hvilken baggrund 

arbejdsmiljølederen havde en efterfølgende dialog med de enkelte skolers 

arbejdsmiljøgruppe og tillidsrepræsentant. 

* Det er arbejdsmiljølederens indtryk, at skolernes arbejde med trivselsmålingerne, dialogen i  

  MED-udvalgene og input/oplæg fra TeamArbejdsliv har bidraget til MED-udvalgenes  

  samarbejde om trivsel og kerneopgave. 

 

o Efteruddannelse af plejepersonalet i ”Dialog med borgerne og kollegial sparring” 

Et 4-dages uddannelsesforløb, som er udviklet i samarbejde med SOSU-skolen i Næstved. 

Der er blevet afholdt 8 uddannelsesforløb i 2011 med i alt ca. 160 deltagere.  

Efteruddannelsen fortsætter som tilbud til alle nye plejemedarbejdere, hvor den enkelte 

arbejdsplads selv afholder udgiften (der fås VEU-godtgørelse). 

* Der skal lyde en opfordring til, at leder og MED-udvalg tager ansvar for at viden og læring  

  fra uddannelsesforløbet implementeres i hverdagen. 

 

o Projekt ”Sund, Sjov og Grøn” for de administrative medarbejdere, er finansieret af 

Forebyggelsesfonden og gennemføres af sundhedskonsulenter fra vores Afdeling for 

Sundhedsfremme og Forebyggelse i samarbejde med Personaleafdelingen. 

Projektet, som blev igangsat i efteråret 2010, har løbende tilbud til de administrative 

medarbejders sundhed og trivsel gennem motionsaktiviteter, sundhedssamtaler, tilbud om 

fyraftens foredrag, madlavningstilbud og mere bevægelse i løbet af arbejdsdagen.  

Arbejdsmiljørepræsentanterne blev i 2011 uddannet til sundhedsambassadører og fungerer 

som tovholdere og inspiratorer i deres egen afdeling. Projektet fortsætter i 2012, hvor bl.a. de 

administrative ledere mødes for at drøfte indhold og prioritering af sundhedsfremmende 

tiltag. 

 

o Forbedring af indeklimaet Afdelingen for Kommunale Ejendomme og Arbejdsmiljølederen fik i 

sept./okt. 2011afholdt 2 x 1 kursusdag for i alt 29 serviceledere og -medarbejderne i at 

vurdere bygningers og lokalers tilstand og konsekvenser for indeklimaet.  

* Det er arbejdsmiljølederens indtryk, at kursusdagen bidrog til en opdatering af viden og  

  forståelse for sammenhængen mellem bygningstilstanden og indeklimaet. 
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Uddannelse af arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg: 

 

o Der er afholdt 1 obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for nye ledere og 

arbejdsmiljørepræsentanter.  

Deltagerne oplever, at de bliver klædt godt på til deres arbejdsmiljøopgave og de er særligt 

glade for erfaringsudvekslingen og at de har en opgave, hvor de besøger en anden 

arbejdsplads i Kommunen end deres egen. 

 

o Supplerende efteruddannelse for arbejdsmiljøgrupperne  

Der blev udbudt 1 temamøde ”Til kamp mod mobning”, som havde en oplægsholder fra 

Videncenter for Arbejdsmiljø, og der deltog i alt 55 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.  

 

o Den årlige arbejdsmiljødag for arbejdsmiljøgrupperne i 2011 blev afholdt den 25. maj og 

havde ca. 150 deltagere. 

Dagen indeholdt foruden input om arbejdsmiljøberetning, et fællesoplæg af trivselsekspert 

Henrik Krog ”Fra overlevelse til overskud - bliv langtidsfrisk og langtidsholdbar”, 4 workshops 

om stress, flow i arbejdslivet, nærværende arbejdsmiljø og kroppen i bevægelse samt et 

afsluttende ”Open space” med dialog og videndeling. 

Især Henrik Krogs oplæg har givet mange arbejdsmiljøgrupper rigtig god inspiration til deres 

arbejde med nærvær. 

 

o Der blev gennemført 5 x 2-dages MED-uddannelse i 2011 med i alt ca. 100 deltagere.  

Deltagerevalueringerne er forsat positive. 

 



 

 11 

Anbefalinger til arbejdsmiljøtiltag i 2012                                                                 
 

Jeg kunne nemt genoptrykke mit afsnit om anbefalinger fra sidste års arbejdsmiljøberetning – der er 

ikke noget i den, som ikke stadig gør sig gældende. 

 

”For at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og trivselen skal der arbejdes målrettet med at 

præcisere og synliggøre serviceniveauet og de konkrete ydelser på den enkelte arbejdsplads. Der 

skal arbejdes med medarbejdernes forventninger til kvaliteten af deres faglige arbejde, således at 

de oplever, at deres arbejde har betydning og at de kan ”svare for sig” i forhold til borgernes 

forventninger. Både den politiske og administrative ledelse har et stort ansvar i forhold til at denne 

opgave kan lykkes ude på den enkelte arbejdsplads.” 

 

Vi skal fortsat arbejde videre at: 

o sikre en fornuftig balance mellem mål og ressourcer  

o forebygge vold og trusler fra borgere  

o undgå mobning og chikane på arbejdspladsen  

o sikre den nødvendige vedligeholdelse og renovering af de kommunale bygninger 

for at skabe trivsel, engagement og nedsætte risikoen for arbejdsskader og sygefravær 

 

Sektorudvalgene giver nogle mere konkrete formuleringer til indsatsområder som bl.a. handler om at 

ruste medarbejderne til forandringer, betydningen af inklusion, efteruddannelse og 

kompetenceudvikling, social kapital, fra fravær til nærvær, synlig og tæt ledelse, medindflydelse, 

fælles sprog om ulykker og vold/mobning, arbejdsgange og arbejdspladsforbedringer. 

 

Det anbefales, at centercheferne og de nye centerudvalg tager initiativer, der kan understøtte 

arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde under forandringer.  

 

Netop når der sker forandringer, er arbejdet med kerneopgaven og et stærkt fagligt samarbejde et 

vigtigt fundament for udvikling, kvalitet og arbejdsglæde. 

 

Derfor skal vi fortsætte arbejdet med social kapital fordi undersøgelser viser at: 

• på arbejdspladser med tillid fungerer delingen af viden bedre 

• på arbejdspladser med høj retfærdighed er de ansatte mere villige til at gøre en ekstra 

indsats, når det gælder. 

• på arbejdspladser med høj samarbejdsevne løses også de opgaver, der ”falder mellem to 

stole” 

 

Hvis vi skal lykkes bedre, skal vi især have fokus på  

 

 Fællesskabelse 

Samarbejdsevnen mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem skal styrkes 

 

Vi skal have fokus på, at det at arbejde med mennesker fordrer, at der er en fælles forståelse 

for både hvad og hvordan opgaverne skal løses. Hvis ikke vi sørger for et fælles 

”fortolkningsrum”, så øger vi risikoen for misforståelser/uenigheder, mobning og i sidste ende 

for en dårlig service til borgerne. 

 

MED-udvalgene har et stort ansvar for samarbejdet om kerneopgaven, og skal være 

rollemodeller i forhold til at kunne samarbejde på basis af tillid og retfærdighed – hvis ikke det 

lykkes for ledere og MED-repræsentanter, så har de en meget vanskelig opgave i forhold til 

at motivere hele medarbejdergruppen.  

 

Det ser ud til, at vi i højere grad får en organisation, hvor lederen ikke er sammen med 

medarbejderne dagligt eller på samme lokalitet – lederen får flere medarbejdere og flere 

enheder. Det er en stor udfordring, når det sker samtidigt med mange andre forandringer 

(besparelser, fyring, ændringer i opgaverne). 

 

Der skal derfor være fokus på at takle det med ledelse på afstand og selvledelse. 
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Lederevaluering er igangsat som et tiltag til lederudvikling. Der mangler at tages stilling til, 

hvordan ledernes arbejdsmiljøforhold og trivsel undersøges og håndteres. 

 

Det er stadig vigtigt, at lederne styrkes i forhold til  

- at kunne definere og afgrænse kerneopgaven sammen med medarbejderne,  

- at tage betydningen af den sociale kapital alvorlig og at agere med det samme, når der  

  er optakt til problemer ift. borgerne, medarbejdergruppen eller den enkelte medarbejder. 

 

 Fra mere til bedre 

Arbejdsmiljø og kvaliteten i kerneopgaven skal være fremtrædende i planlægningsfasen  

 

Direktion og centerchefer opfordres til at blive mere synlige og anerkendende i forhold til, 

hvordan lederne og arbejdspladserne oven på besparelser, fyringer og forandringer kan 

have fokus på udvikling og ikke afvikling – altså være kreative og optimistiske i forhold til, 

hvad der skal til for at løse kerneopgaven bedst mulig. Der skal vises tillid og støtte, som kan 

bidrage til at udvikle ledernes og medarbejdernes evne og vilje til at samarbejde om at nå et 

fælles mål. 

 

Hvis vi vil udvikling, så er det fordi vi vil gøre det bedre end det vi gør nu! Det kan være en 

vanskelig opgave for den enkelte leder og arbejdsplads i en tid med nedskæringer. 

Der skal opbakning til at kunne 

- fastlægge værdier og faglige mål og skabe den berømte kvalitet frem for kvantitet.  

- prioritere i de kommunale opgaver og sætte fokus på en opdeling i ”vil”, ”kan” og ”skal”  

  opgaver.  

 

Både ved organisatoriske ændringer og ved ændringer i af de fysiske forhold skal det 

beskrives, hvordan vi sikrer, at der foretages en kvalificeret vurdering af konsekvenserne for 

arbejdsmiljøet og for kvaliteten af kerneopgaven. Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages og der 

skal være mulighed for at inddrage den nødvendige ekspertise. 

 

I arbejdet med at udvikle nye måder at løser opgaverne på, er det altafgørende, hvordan 

man formår at inddrage medarbejdernes faglige viden og kreativitet  

– de sidder med nøglen!  

 

Aktiviteter som kan understøtte arbejdsglæde og fokus på kvalitet i arbejdet: 

 

Der er centralt i 2012 afsat 250.000 kr. til arbejdsmiljøområdet plus en del af det tilskudsbeløb på 

418.000 kr., som vi modtager fra Arbejdstilsynet til projekt ”Øje for nærvær”.  

Det foreslås, at hovedindsatsen lægges på en fortsættelse og implementering af arbejdspladsernes 

og MED-udvalgenes arbejde med nærvær, social kapital og kerneopgaven, som er igangsat under 

projekt Øje for nærvær. 

 

o Projekt ”Øje for nærvær”, er stadig et stort fælles projekt for hele organisationen til og med 

2013. Projektaftalen med Alectia slutter med udgangen af marts 2012, men der vil fortsat ske 

en rådgivning i forhold til arbejdspladsernes arbejde med nærvær og trivsel.  

Det foreslås, at der prioriteres at give rådgivning og sparring til:  

* arbejdspladser med højt fravær, der relaterer sig til det psykiske arbejdsmiljø 

* at MED-udvalgene udvikler et samarbejde i udvalget baseret på tillid og retfærdighed,  

  således at de kan gå ud på arbejdspladsen og udvikle den fælles samarbejdsevne i  

  arbejdet med kerneopgaven. 

 

o ”Dialog med borgerne og kollegial sparring” 

Bør være et løbende fokus på alle arbejdspladser, som arbejder med mennesker. 

Alle medarbejdere skal have kompetencer i forhold til anerkendende dialog, 

konflikthåndtering og håndtering af den faglige rolle. Og de skal have redskaber til at kunne 

udøve faglig sparring.  
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o Konkrete handleplaner mod vold og trusler 

* De arbejdspladser, som bl.a. efter påbud fra Arbejdstilsynet har arbejdet med at få  

  beskrevet deres risikobillede og udarbejdet en handleplan, giver udtryk for, at det har givet  

  anledning til en god drøftelse i medarbejdergruppen, om f.eks. organiseringen af  

  arbejdet, samarbejdet med borgeren og om medarbejdernes faglige kompetencer til at  

  håndtere vanskelige situationer.   

  Så foruden at mindske risikoen for trusler og vold, så kan arbejdet med at forebygge vold  

  bidrage til en kvalificering af udførelsen af arbejdet.  

* Det er derfor vigtigt, at alle arbejdspladser, hvor der er en voldsrisiko, får udarbejdet en  

  handleplan, som indeholder en konkret plan for forebyggelse indenfor kompetencer,  

  arbejdsplanlægning og indretning. Og alle medarbejdere skal involveres for at få den  

  ønskede effekt. 

 

o Dialog og aftale/spilleregler mod konflikter og mobning 

* Igen år vil rigtig mange medarbejdere opleve ændringer i deres arbejdsvilkår – ny leder,  

  nye kollegaer, andre opgaver, ny fysisk placering. Derfor er arbejdet med at skabe en   

  fælles forståelse for kerneopgaven alt afgørende for at undgå misforståelser, konflikter og i  

  sidste ende mobning. Så arbejdet med at skabe en høj social kapital skal fortsætte. 

* Alle arbejdspladser skal sætte samarbejde og mobning på dagsordenen.  

  Hvordan vi trives er et fællesanliggende, hvor vi taler om, hvordan vi skal omgås hinanden,  

  og hvor vi siger til, hvis vi oplever eller ser noget som ikke er i orden. 

  

Uddannelse for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg: 

    

o Supplerende efteruddannelse for arbejdsmiljøgrupperne  

Der er i foråret 2012 afholdt 4 temamøder for arbejdsmiljøgrupperne som en del af projekt 

Øje for nærvær. Emnerne var nærvær og langtidsfriske, social kapital, forandringer og 

robusthed, kerneopgaven. Der deltog fra 30 til 55 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på 

møderne – mange arbejdsmiljøgrupper deltog på flere eller alle temamøder. 

Der har indtil nu været meget positive tilbagemeldinger – inspirerende input, god dialog og 

brugbart i praksis. 

Personaleafdelingen vil tilbyde et temamøde i efteråret 2012 om trivselsundersøgelser og 

handleplaner. 

 

o Den planlagte obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for nye arbejdsmiljørepræsentanter og 

ledere er gennemført i februar/marts 2012 med 9 deltagere fra Faxe og 10 deltagere fra 

Vordingborg Kommune.  

Det forventes at gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse yderligere i efteråret 2012. 

 

o Den årlige arbejdsmiljødag for alle arbejdsmiljøgrupperne afholdes den 30. maj. 2012. 

Dagen er under planlægning, men den vil ligesom sidste år have fokus på emnerne 

fravær/nærvær og social kapital – og så får vi besøg af en teatergruppe fra Århus. 

 

o Der er planlagt 2 x 2-dages MED-uddannelse i foråret 2012.  

En ny model for MED-uddannelsen har været drøftet i Hovedudvalget, og det blev besluttet, 

at der skulle udarbejdes en ny model. Forslaget til en ny model, som bl.a. indeholder forslag 

om en samlet uddannelse på 3 + 2 kursusdage, fremlægges på Hovedudvalgets møde 

den18. april 2012. 

Som en del af indsatsen i Øje for nærvær, vil MED-udvalgene blive tilbudt temamøder, hvor 

der arbejdes med udvalgenes interne tillid og retfærdighed og deres egen evne til at 

samarbejde om et fælles mål. 
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Sektorudvalgenes arbejdsmiljøberetninger 
 

 Arbejdsmiljøberetning 2011 for Børn, Familie og Uddannelse 
 

Generelt 

Der er på SektorMEDudvalgets område rigtig mange gode eksempler på en engageret 

arbejdsmiljøindsats. Det er tydeligt, at både ledere og medarbejdere prioriterer 

arbejdsmiljøindsatsen meget højt og søger at håndtere de mange udfordringer der er lokalt.  

SektorMEDudvalget savner dog, at der ved årets arbejdsmiljøberetninger er gjort sig overvejelser om 

hvilken betydning arbejdet med inklusion har for arbejdsmiljøet.  

 

I SektorMEDudvalgets arbejdsmiljøberetning for 2010 blev der fremsat ønske om, at der blev en større 

synliggørelse af mål og initiativer omkring enten at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. 

SektorMEDudvalget kan ud af de mange arbejdsmiljøberetninger for 2011 som institutioner, skoler og 

administration har udarbejdet se, at der i 2011 har været et øget fokus på sygefraværet. Det viser, at 

ledere og medarbejdere tager indsatsområdet omkring sygefraværet meget alvorligt og tager 

initiativ til at arbejde målrettet. 

 

Forhold omkring det fysiske arbejdsmiljø: 

 Institutioner og skoler påpeger i et stadigt omfang problemer med træk, støj og rengøring, 

flere steder opfattes disse problemer som sammenhængende med det lave 

vedligeholdelsesniveau. 

 I Flere institutioner har ergonomi  været et fokusområde i 2011 og har forbedret 

arbejdsmiljøet i forhold til løft og arbejdsstillinger. 

 Flere skoler nævner at brug af IT er problemfyldt både af mangel på materiel, 

vedligeholdelse og materiel af ældre dato. 

 

Forhold omkring det psykiske arbejdsmiljø: 

 Mange arbejdsmiljøberetninger nævner vanskeligheden med at få opgaver og ressourcer til 

at hænge sammen.  

 At der er stor usikkerhed i jobbet grundet besparelser og organisationsændringer. Ligesom 

det faldende børnetal har stor indflydelse på en øget usikkerhed rundt om i institutioner og 

på skoler.  

 Der bliver ydet en stor indsats omkring arbejdsmiljøet på alle områder og der beskrives en 

lang række tiltag der søger, at handle på de udfordringer der er lokalt. 

 Flere arbejdsmiljøberetninger fortæller om vigtigheden af udviklingssamtaler og at 

samtalerne prioriteres meget højt både af ledere og medarbejdere.  

 Langt de fleste arbejdspladser er godt i gang med at systematisere deres trivselsmålinger, 

hvilket er positivt og har en god effekt på arbejdsmiljøet. De steder hvor de har det 

systematiseret giver det viden at udvikle og bygge videre på. 

 I arbejdsmiljøberetningerne nævnes det også flere gange, at der er et lokalt behov for 

efteruddannelse og kompetenceudvikling.  

 

Sygefravær 

I sidste års beretning blev sygefraværet rejst som et opmærksomhedspunkt. Dette års beretninger 

viser en aktiv indsats for at nedbringe et højt sygefravær eller fastholde et lavt sygefravær hvor flere 

institutioner bl.a. er med i projekt Øje for nærvær. Flere arbejdspladser italesætter sygefraværet og 

ser på muligheder i forbindelse med et fravær. Ofte ses det, at et fravær på arbejdspladsen ikke 

altid udelukkende skyldes belastninger på arbejdspladsen men i en kombination med påvirkninger 

på hjemmefronten, og i flere af rapporterne nævnes det at langtidsfravær skyldes påvirkninger der 

ligger uden for arbejdspladsen. 

Ligesom flere institutioner benytter sig af, at søge trivselspuljen. 

 

Mål for arbejdsmiljøet 2012 

I alle arbejdsmiljøberetninger er der fastlagt mål for det kommende års arbejde med arbejdsmiljøet. 

Hvilket tyder på endnu et aktivt arbejdsmiljøår. Der er dog stadig forskel på, hvilke mål den enkelte 

arbejdsplads har sat sig for 2012. SektorMEDudvalget vil opfordre til, at inklusion bliver et fokuspunkt 

for arbejdsmiljøet i 2012. 
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Hovedvægten af mål for arbejdsmiljøet 2012 der fremgår af arbejdsmiljøberetningerne 2011 er, at vi 

på området ønsker at arbejde med et øget fokus på: 

 de udfordringer der er forbundet med, at mange medarbejdere i foråret vil arbejde under 

nye betingelser og i nye rammer, 

 ruste medarbejderne til de forandringer der kommer og skabe motivation og arbejdsglæde, 

 arbejdet med kommunikation, åbenhed og dialog,  

 sociale arrangementer på arbejdspladsen, 

 efteruddannelse og kompetenceudvikling, 

 synlig ledelse, 

 den gode historie og 

 social kapital. 

 

I en tid hvor der reduceres i ressourcer og med mange frustrationer og bekymringer for kvaliteten af 

det faglige arbejde, fortjener alle der gør en indsats for at forbedre særligt det psykiske arbejdsmiljø 

anerkendelse og respekt. SektorMEDudvalget anerkender den indsats der er gjort på Børn, Familie 

og Uddannelses område i 2011.  

 

På SektorMEDudvalgets vegne 

 

Thomas Eriksen Lene Høiriis Nielsen 

Kons. Formand Næstformand 

 

 

 

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Beskæftigelse, Omsorg & Kultur 
 

SektorMed har gennemgået indkomne arbejdsmiljøberetninger og konstaterer, at følgende temaer 

er de mest fremtrædende: 

 Arbejdspres/travlhed 

 Omorganisering og flytninger har fyldt en del 

 Ikke mange udskiftninger i personalet (med undtagelse af Kilden og Ledelsessekretariatet for 

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur). 

 Generelt lavt sygefravær 

 Arbejdsulykker 

 

SektorMed bakker op om allerede igangsatte initiativer, herunder: 

 Leder har tæt kontakt med medarbejderne 

 Temadage om psykisk arbejdsmiljø 

 Der arbejdes med arbejdsgange og arbejdspladsforbedringer 

 

SektorMed ønsker at der fremadrettet arbejdes med følgende indsatsområder: 

 Center for Beskæftigelse & Omsorg tager fat i fælles sprog om ”Arbejdsulykker” og ”Vold og 

Mobning”. Reflektion og arbejdsglæde. 

 Fra fravær til Nærvær. 

 

Kirsten Jacobsen Erling Kirkegaard 

Formand Næstformand 
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Arbejdsmiljøberetning 2010 for Social, Sundhed og Økonomi 
 

Den fælles årsberetning for arbejdsmiljøet 2011 er udarbejdet på baggrund af årsrapporter fra 17 

afdelinger, heraf få afdelinger i administrationen. 

”Social, Sundhed og Økonomi” dækker således meget forskellige dele af organisationen, hvilket 

arbejdsmiljøregnskabet også bærer præg af. 

 

Generelle tendenser: 

Trivselsmålinger skal udføres hvert andet år. Det kan ses i årsberetningerne, at mere end halvdelen af 

afdelingerne ikke har udført denne undersøgelse. Der er ikke angivet årsag til, hvorfor undersøgelsen 

ikke er foretaget, idet den heller ikke er foretaget i 2010. De afdelinger, der har gennemført 

undersøgelsen, benytter denne til det videre arbejde. 

 

Flere arbejdsmiljøberetninger beskriver det pres, de gentagende reduktioner i medarbejderstaben 

giver. De generelle reduktioner, som rammer bredt, gør medarbejderne utrygge og nervøse for at 

miste deres job. Specielt i månederne op til effektuering af reduktionerne påvirker det i høj grad 

arbejdsmiljøet, og effektiviteten falder. 

 

På ældreområdet er der desuden reduceret i antal af ledere samt flyttet ledere indbyrdes blandt 

centrene. 

 

2 centre på ældreområdet ændrer i 2012 status fra plejeboliger til demensboliger. Dette har medført 

personlige samtaler mellem ledere og medarbejderne, hvor også det psykiske miljø har været 

drøftet. Desuden lukker et plejecenter, og beboere og personale flytter derfor til andet center. Disse 

ændringer har medført et større behov for information og fokus på arbejdsmiljøet, hvilket der sørges 

for på personalemøder og i Lokale MED-udvalg. 

 

Reduktion i medarbejderstaben har medført øget arbejdspres på det øvrige personale. 

I afdelingerne arbejdes der på at løse dette ved en anden planlægning og ændret fordeling af 

arbejdsopgaver. 

 

Personalereduktionerne i afdelingerne har betydet større behov for ledelse, hvilket der i 

årsberetningerne gives udtryk for har manglet nogle steder. 

 

En stor del af afdelingerne nævner fysiske mangler, slitage på bygninger og mangel på 

hjælpemidler som faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet. Det handler bl.a. om indeklima, træk fra 

utætte vinduer og støj. 

Det pointeres også fra flere, at det er fysiske mangler, som har været påpeget gennem flere år, og 

som det ikke har været muligt at udbedre på grund af manglende økonomiske ressourcer. 

 

Mange arbejdspladser fremhæver, at der på trods af ovenstående er en stor arbejdsglæde og god 

trivsel. Det opleves, at der er et godt kollegialt samvær, hvor man passer på hinanden specielt i de 

situationer, hvor arbejdssituationen er belastende for den enkelte. 

 

Lokal indsats: 

Der er skærpet opmærksomhed på at få nedsat sygefraværet, og der gennemføres nye tiltag for at 

nedbringe fraværet. Flere afdelinger er med i kommunens pilotprojekt nærvær/fravær, og der gives 

udtryk for, at dette har en ønsket positiv effekt. 

 

Desuden skabes der synlighed om sygefraværet i afdelingerne, emnet behandles på temamøder, 

på kurser og på personalemøder. 

 

Dialog om, hvordan opgaver og ressourcefordeling kommer til at hænge bedre sammen, er en 

fortsat proces og drøftes løbende bl.a. for at undgå stressrelateret langtidssygdom. 

 

Kommunikation og samarbejde, herunder indgåelse af samarbejdsaftaler, nævnes af flere som 

redskab til at italesætter og løse aktuelle problemer. Mange medarbejdere på ældreområdet har 

været på kursus i dette emne. 
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Hvor der har vist sig udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet, har der været igangsat forløb med 

ekstern konsulent. En enkelt afdeling dog med ringe opbakning fra personalet. 

 

På området for det psykiske arbejdsmiljø er der eks. foretaget følgende tiltag: 

 Afholdelse af kurser og temadage 

 Supervision til medarbejdere i belastede situationer 

 Inddeling af medarbejdere i teams 

 Struktur på personalemøder. 

 

På området for det fysiske arbejdsmiljø er der eks. foretaget følgende tiltag: 

 Indkøb af loftlifte 

 Ændret kontorindretning 

 Indretning af nye pc arbejdspladser 

 Indkøb af hjælpemidler til modvirkning af ensartet gentaget arbejde. 

 

Enkelte afdelinger har haft besøg af Arbejdstilsynet, hvoraf en afdeling har modtaget 2 vejledninger 

i forhold til ergonomi og trusler om vold, en anden er vejledt i udarbejdelse af en voldspolitik. 

 

Konkrete problemer vedrørende arbejdsmiljøet 

Der arbejdes til stadighed på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Herunder reduktion af støj og uro, 

træk og kulde. 

Flere ønskede forbedringer kan ikke gennemføres på grund af manglende økonomiske ressourcer. 

 

Igennem flere år har der f.eks. været påpeget problemer med 

 Utætheder med deraf følgende træk fra vinduer 

 Varme / kuldeproblemer 

 Støjproblemer, der p.t. ikke gøres noget ved, da man afventer ændring af den fysiske 

placering 

 Manglende omklædningsrum til personale 

 Glat udendørs terrasse 

 Manglende snerydning / saltning udenfor centrene og borgernes hjem. 

 

Konklusion 

Grundlæggende har mange afdelinger fokus på både det fysisk og psykiske arbejdsmiljø, og der 

fortages løbende initiativer til forbedringer. 

På personalemøderne behandles arbejdsmiljøet som et fast punkt med drøftelse af aktuelle 

udfordringer. 

Mange beskriver deres arbejdspladser med stor glæde og som steder med stor kollegial trivsel, hvor 

man tager hånd om hinanden. 

 

Referat fra møde i Sektor MED-udvalg den 12.3.2012 

Sektor MED-udvalget godkendte på møde den 12.3.2012 den fremlagte fælles årsrapport og havde 

desuden følgende kommentarer: 

 Sektor MED-udvalget finder det uacceptabelt, at mange enheder ikke har foretaget 

trivselsmålinger. 

 Det er vigtigt, at enhederne har fokus på projektet Øje for nærvær for fortsat at nedbringe 

fraværet. 

 Sektor MED-udvalget ønsker, at de lokale MED-udvalg ser på, om de fysiske mangler har en 

negativ effekt på sygefraværet. Desuden ønskes det, at udvalget har fokus på forebyggelse af 

arbejdsulykker. 
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Arbejdsmiljøberetning 2010 for Teknik og Miljø 

 
Der er igen i 2011 sket organisatoriske ændringer i Teknik og Miljø, hvor myndighedsområdet – 

herunder Tværgående stab er samlet under samme chef. 

Service og Rengøring/kantiner, samt Kommunale Ejendomme blev samlet i kommunens 

Ejendomscenterejendomscenter. 

IT – området henhører nu også under direktøren for Teknik og Miljø. 

Drift af Brand og Redning er samlet under Park og Vej – sammen med Haslev Genbrug. 

2011 har været præget af arbejde med at implementere nævnte organisationsmodel. 

Driften af affaldsområdet er overført til Faxe Forsyning i efteråret 2011. Med denne opgaveflytning er 

3 medarbejdere flytter fra myndighedsområdet til Faxe Forsyning. 

Sammen med vedtagelsen af Budget 2012 blev det besluttet at foretage en ny 

organisationsændring med virkning fra årsskiftet 2011/12 

Forberedelser til den seneste organisationsændring har præget arbejdet i Teknik og Miljø - primært i 

slutningen af 2011. 

  

Teknik & Miljø er en forvaltning med afdelinger af meget forskellig karakter.  

Disse afdelinger omfatter:  

 

Myndighedsområdet - herunder 

 Byg  

 Trafik  

 Natur & Vand  

 Miljø & Affald  

 Tværgående Stab (Brand og Redning - myndighed, Klima, Administration ) 

 

It-afdelingen 

 

Ejendomscenteret - herunder:  

 Kommunale ejendomme, Kantiner, Rengøring og Teknisk Service) 

 Park & Vej (herunder * Haslev Genbrug)  

 Brand & Redning (station Haslev og station Faxe) 

 

* Haslev Genbrug er ved årsskiftet 2011/12 overgået til Affald Plus 

 

Det psykiske arbejdsmiljø/trivsel 

Administrationen   

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Som følge af ændring af organisationen i 2011 er der tilsvarende sket ændringer af MED – 

organisationen indenfor teknik – og miljøområdet. 

Efter at en tidligere dispensation, hvor der var oprettet et fælles MED – udvalg for hele teknik og 

miljøområdet ikke blev forlænget, blev der i stedet oprettet tre områder med personalemøder med 

MED-status. 

Varslede besparelser i forbindelse med organisationsændringer har givet nogen utryghed i 

afdelingerne – ligesom usikkerhed om eventuel ændret placering påvirket arbejdsmiljøet. 

Der har i årets løb været nogen personaleudskiftning og udløb af aftaler om midlertidige ansættelse. 

Herudover er der grundet overdragelse af affaldsområdet sket flytning af 3 medarbejdere til Faxe 

Forsyning. 

1. maj 2011 blev myndighedsområdet samlet med tiltrædelse af ny chef for dette område. 

Der er arbejdet med at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer – herunder samle 

myndighedsområdet som en enhed. 

Det psykiske arbejdsmiljø har været påvirket af et forholdsvis stort arbejdspres – bl.a. som følge af de 

nævnte personalerokader, sager om vandproblemer og organisationsændringer. 

 

Service – og Rengøring 

På serviceområdet er der i 2011 gennemført APV på arbejdspladserne. Der foretages en samlet 

evaluering ultimo februar 2012. 
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For Rengøringsområdet har den seneste organisationsændring påvirket arbejdsmiljøet grundet 

overvejelser om udbud af rengøringsopgaven i kommunen. 

Herudover vurderes der ikke at være ændringer i forhold til tidligere. Der ikke foretaget 

trivselsundersøgelser. 

På kantineområdet er der heller ikke foretaget trivselsundersøgelser – men i tilknytning til APV – 

gennemgang af arbejdspladser er der foretaget en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. 

 

IT – området:  

Der har igennem 2011 løbende været afholdt MED-møder, som er gået over til personale møder 

med MED-status. Et fast punkt var blandt andet en gennemgang af resultatet af en temperatur 

måling, samt trivselssamtaler blandt alle medarbejdere, afholdt i dec. 2010. 

Der ytres utryghed grundet snak om outsourcing, af dele af IT afdelingens opgaver. 

Ny trivselsundersøgelse i 2011 blev ikke afholdt, grundet afskedigelse af afdelingsleder. 

Det har også skabt utryghed at afdelingslederen blev afskediget. 

 

Park og Vej:  

Har et godt psykisk arbejdsmiljø, i de situationer hvor tonen kan være hård p. g. a. vinter 

bekæmpelse (lang arbejdstid) bliver det håndteret og talt igennem. 

 

Brand og redning: 

Station Faxe: Der er ikke foretaget evaluering af det psykiske arbejdsmiljø. 

Station Haslev: Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på stationen, hvor der bliver gjort meget ud af at 

debriefe enhver psykisk arbejdsbelastning. 

  

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 

Administrationen 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Der er ikke i 2011 foretaget egentlige trivselsundersøgelser, idet der i 2010 blev brugt mange 

ressourcer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvor der hjælp af en ekstern rådgiver blev 

gennemført samtaler med alle medarbejder og ledere – og opfølgningssamtaler. 

Der er dog fortsat fokus på det psykiske arbejdsmiljø – bl.a. i relation til de ændringer der løbende 

sker i organisationen. 

Service og Rengøring: 

Som nævnt er der ikke foretaget egentlige trivselsundersøgelser – men begge områder har 

gennemført APV på samtlige arbejdssteder, hvor der også har været fokus på det psykiske 

arbejdsmiljø. 

IT – området:  

Sker ved løbende dialogmøder på fælles personalemøder. 

Park og Vej:  

Er begyndt selv at holde tavlemøder – på sigt vil det forbedre medarbejdernes trivsel. 

Brand og Redning: 

Station Faxe: Der er ikke foretaget undersøgelser i 2011. 

Station Haslev: Sker ved dialog på stationen, hvor medarbejderne er samlet til brandøvelse hver 2. 

torsdag. 

 

Konkrete aktiviteter og tiltag på det psykiske arbejdsmiljø 

Administrationen 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Der har i løbet af 2011 været gennemført forskellige tiltag, der har været positivt i forhold til det 

psykiske arbejdsmiljø. Bl.a. er projektet: Sund – Sjov og Grønt sat i gang, hvor hver medarbejder har 

fået mulighed for to sundhedssamtaler. 

Endvidere har der været mulighed for samtale med en arbejdspsykolog. 

Herudover har der i områderne været afholdt dialogmøder, temadage med sociale tiltag mv. 

Kantinerne   

Har afholdt dialogmøder omkring arbejdsmiljø, samt fastholdelse og det gode arbejdsmiljø. 

Rengøringen   

Har gennemført kurser i danskundervisning, førstehjælpskursus, missions og visionsdage, samt div. 

rengøringskurser. 
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Teknisk Service  

Har afholdt temadag med sociale tiltag – og opsøgende APV. 

 

It-afdelingen 

Der er snakket trivsel på MED – møder, hvilket dog ikke medførte ændringer. 

Park & Vej 

Er blevet bedre til at planlægge arbejdet, så medarbejderne på de 2 pladser samarbejder om 

løsning af opgaverne. 

Brand og Redning  

Station Faxe: Der har været afholdt én fælles arbejdsdag på stationen med oprydning og rengøring. Bagefter 
har vi haft hyggeligt samvær med pølser fra grill. 
Desuden har der været 2 fællesmøder i skolestuen med mad udefra. 
Station Haslev: Der har på en brandøvelse været besøg af en kollegastøtte – uddannet brandmand fra 
Næstved, Brand – og Redning, der gav forskellige værktøjer vedr. det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø og årsag til det evt. endnu ikke er løst. 

Organisationen har i 2011 gennemgået omstruktureringer og besparelser – herunder skift af chefer. 

Nu hvor organisation og ledelsesforhold er afklaret er det vigtigt, at de nye centre kommer til at 

fungere som en enhed. 

Der skal være opmærksomhed på det forhold at flere afdelinger er reduceret og derfor vil være 

meget påvirkede af evt. langtidssygefravær og mindre mulighed for back – up. 

Der er en stadig stigende forventning/krav fra organisationen om hurtigere, bedre og mere support 

fra it-drift. Der mangler forventningsafstemning om serviceniveauet i organisationen. It-afdelingen er i 

øjeblikket ved at udarbejde et servicekatalog, som vil afhjælpe forventningen til serviceniveauet 

fremover. 

Brand & Redning 

Eftersom Brand & Redning er en ny enhed, er der en række forhold som i en proces, skal på plads. 

 

De fysiske forhold 

Administrationen. 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Der er - i løbet af 2011 – sket kontinuerlig opfølgning på fysiske forhold via 

arbejdsmiljørepræsentanten. 

Rengøringen 

Der er fokus på at undgå tunge løft – samt at arbejde udføres i korrekte arbejdsstillinger. 

Teknisk Service  

Der foretages en evaluering af gennemførte APV – er.  

It-afdelingen: 

Park & Vej 

Den hårde vinter har været fysisk krævende for mandskabet. 

Brand & Redning 

Brandgaragerne er nu færdige, hvilket er positivt. 

 

Konkrete tiltag for arbejdsmiljøforbedringer 

Administrationen 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Der er foretaget opmåling til skærmbriller, foretaget vurdering af stole til medarbejdere med ryg 

problemer, skrivebordsindretning mv. 

Der har været mulighed for at afprøve bolde til at sidde på - som alternativ til kontorstole. 

Der er i 2011 uddannet en sundhedsambassadør i Teknik og Miljø. 

Der er i 2011 igangsat projekt: Sund – sjov – og grøn. 

Rengøring 

Der været tilknyttet konsulenter for at finde metoder til at nedsætte den fysiske belastning. 

Teknisk Service 

Der er gennemført APV med kontrol af stiger og el. – håndværktøj. 

Endvidere er gennemført et kursus om fugt og skimmel. 

Overfaldsalarm til servicevagterne er genetableret.. 



 

 21 

It-afdelingen: Problemer ved at sidde i et stort kontor landskab. Støjniveauet er faldet væsentligt 

efter ombygning, men det kan stadig være svært at koncentrere sig, og der er stadig en del uro. 

Lysforhold, blev undersøgt i forhold til ombygningsprojektet men er aldrig blevet afklaret. 

Park & Vej 

Færdiggørelse af mandskabsbygning og garageanlæg.  

Der er anskaffet nye stole og borde til frokoststuen i Faxe. 

Brand og Redning 

Station Faxe: Der er ikke foretaget evaluering af det fysiske arbejdsmiljø. 

Station Haslev: Der er problemer med resonans i skolestuen. Dette ses der nærmere på i 2012.  

 

Fysiske forhold der mangler at blive løst. 

Administrationen 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Der ses ikke fysiske forhold, der mangler at blive løst på den nuværende adresse. 

Rengøring og Kantiner: 

I 3 kantiner findes ovne i gulvhøjde. Mulighederne for at hæve disse ovne undersøges. 

Teknisk Service 

Der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af gennemførte APV – og særlige problemfelter 

afdækkes. 

IT – afdelingen: Lysforhold, blev undersøgt i forhold til ombygningsprojektet men er aldrig blevet 

afklaret, pga. manglende økonomi. 

Park og Vej: Udelys på Faxe – pladsen. Er under opstart og klar til næste vinter. 

Brand og Redning 

Station Faxe: Ingen 

Station Haslev: Støj i skolestue og pladsmangel i brandgarage. 

 

Arbejdsulykker 

Antal arbejdsulykker i administration, service og rengøring - Fysiske ulykker: 1 

Antal arbejdsulykker i Park og Vej  -  Fysiske ulykker: 3 

Der er generelt meget opmærksomhed på hvordan arbejdsulykker mindskes. 

 

Arbejdstilsynet 

Brand og redning – Station Faxe har haft et besøg af Arbejdstilsynet. 

Øvrige afdelinger har ikke haft besøg af AT. 

 

Fravær 

Administration 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Der holdes ”mulighedssamtaler” indenfor 4 uger fra sygemelding – ligesom der er ved gentagne 

sygdomsperioder afholdes samtaler med fokus på sygefravær. 

Byg – Trafik, samt Natur og Miljø 

Gennemsnitligt fravær i dage: 13,4. Gennemsnitligt fravær i %: 5,3 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 1,5  Antal medarbejdere i alt: 23 

Der har været langtidssygdom i området, der har påvirket de øvrige medarbejdere. 

Der er afholdt samtaler mellem leder og medarbejdere, hvor der har4 været øget arbejdspres. 

Fremadrettet bliver der afholdt samtaler med fokus på sygefravær. 

Tværgående stab 

Gennemsnitligt fravær i dage: 11,9 Gennemsnitligt fravær i %: 4,7 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 1  Antal medarbejdere i alt: 13 

Kommunale Ejendomme 

Gennemsnitligt fravær i dage: 10,8  Gennemsnitligt fravær i %: 4,3 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 1   Antal medarbejdere i alt: 6 

Kantinerne 

Gennemsnitligt fravær i dage: 17,96    Gennemsnitligt fravær i %: 7,1 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 1  Antal medarbejdere i alt: 8 

1 medarbejder har været langtidssyg. 2 medarbejdere ansat i fleksjob har sygedage i relation til den 

nedsatte arbejdsevne. 

Rengøring 
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Gennemsnitligt fravær i dage: 17,96    Gennemsnitligt fravær i %: 7,1 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 1  Antal medarbejdere i alt:  

Der udsendes orientering om sygemeldinger på SMS. 

 Sygefraværet er faldet fra 9,2 % til 7,1 % i 2011. 

Teknisk Service 

Gennemsnitligt fravær i dage: 3,7 Gennemsnitligt fravær i %: 1,4 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 0,8  Antal medarbejdere i alt: 22 

 

It-afdelingen 

Gennemsnitligt fravær i dage: 11,81    Gennemsnitligt fravær i %: 4,7 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger): 0,9 Antal medarbejdere i alt: 15 

Park & Vej 

Gennemsnitligt fravær i dage: 16,1    Gennemsnitligt fravær i %: 6,4 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger):   Antal medarbejdere i alt: 2 

MED-udvalget sætter mere fokus på sygefraværet. 

Brand og Redning 

Gennemsnitligt fravær i dage: 0  Gennemsnitligt fravær i %: 0 

Antal medarbejdere med langtidsfravær (over 4 uger):   Antal medarbejdere i alt:  

 

Personaleomsætning 

Byg – Trafik, samt Natur og Miljø 

Der har i 2011 været en del personalemæssige ændringer, idet 2 tidsbegrænsede stillinger er ophørt 

– 1 medarbejder i industriteamet har opsagt sin stilling. 

3 medarbejdere fra affaldsgruppen er overflyttet til Faxe Forsyning. 

1. maj 2011 tiltrådte en ny leder af myndighedsområdet. 

Tværgående stab 

1 medarbejder har opsagt sin stilling. 1 medarbejder ansat med løntilskud er stoppet efter ½ års 

ansættelse. 

1 ny medarbejder med løntilskud er efterfølgende startet. 

Kommunale Ejendomme 

1 medarbejder er opsagt ultimo 2011. 

Kantinerne 

Der er ingen ændringer i personalegruppen. 

Der er ansat en fleks – medarbejder med 9 timer pr. uge. 

Rengøring 

Der har ikke været ændringer i personalegruppen i 2011. 

Teknisk Service 

Ingen personaleomsætning i 2011. 

It-afdelingen 

1 medarbejder er fratrådt og 1 medarbejder er afskediget i 2011. Ingen nye ansættelser. 

Park & Vej 

Der harv æret en minimal personaleomsætning i 2011. 

Brand og Redning 

Station Faxe: 1 deltidsbrandmand er ansat og 1 er fratrådt. 

Station Haslev: Minimal personaleomsætning. 

 

Planer for arbejdsmiljøet 2012  

Administration 

Der vil fortsat blive arbejdet på trivslen og det fysiske arbejdsmiljø, hvor der påregnes gennemført 

APV arbejdspladserne 

Der bør fortsat arbejdes med trivslen med emner som medindflydelse på egne arbejdsforhold, 

kommunikation, information og adfærdsrettighederne. 

Kantinerne: Vil arbejde på at forventningsafstemme i forhold til ressourcerne, som kantinerne har til 

rådighed. Der vil stadig være fokus på det gode arbejdsmiljø. 

Rengøring: Vil have fokus på ergonomi, der drøftes ved personalemøder.  

I forbindelse med evt. kommende udbud af rengøringsopgaven skal der være en åben dialog. 

Teknisk Service: APV – handleplan gennemføres.  

Stigekontrol fortsættes og kontrol af el. håndværktøj. 



 

 23 

Nye servicemedarbejdere informeres om sikkerhedsarbejde. 

It-afdelingen: Fokus på det fysiske arbejdsmiljø ved flytning af afdeling til anden location, evt. ved 

nedsættelse af arbejdsgruppe ved indretning af nye lokaler. 

Fokus på at samle personale fra 5 afdelinger til en samlet gruppe, evt. ved seminarer. 

Afholdelse af månedlige personalemøder med MED-status.  

Afholdelse af trivselsundersøgelse når ny IT chef er faldet til. 

Park og Vej:  

Tilstræber at gøre arbejdsmiljøet bedre. 

Brand & Redning: 

Station Faxe: Der planlægges medarbejdersamtaler i 2012. 

Alle deltidsbrandmænd tilbydes kursus i kollegastøtte. 

Flere brandmandsmøder med fællesspisning og andre sociale sammenkomster for brandmænd og 

familier på stationen. 

Station Haslev. Der er et godt samarbejde i MED – udvalget. Er der problemer tages der hånd om 

disse omgående. 

 

Planlægning af arbejdsmiljøet i 2012 

Administrationen 

Da der er en forventning om, at der i løbet af foråret 2012 vil ske flytning af afdelinger til andre 

lokaler eller andre administrationsbygninger vil det være hensigtsmæssigt at foretage en 

gennemgang af de nye arbejdspladser i forbindelsen med de nævnte rokader. 

Der er en forventning om at der fremover bliver afholdt personalemøde, arbejdsmiljø er på 

dagsordenen.  

Rengøring: 

Oprettelse af et nyt MED – udvalg. 

Kantiner: 

Ingen aktuelle planer. 

Teknisk Service 

Planlægning af sikkerhedsarbejdet på de enkelte arbejdspladser. 

It-afdelingen  

Afholdelse af månedlige personalemøder med MED-status.  

Afholdelse af trivselsundersøgelse når ny IT chef er faldet til. 

Park og Vej: 

Det kører uformelt, når der er problemer løses de oftest her og nu – og afventer ikke næste møde. 

Brand & Redning: 

Der er et fint samarbejde. 

 

Planlægning af efteruddannelse for arbejdsmiljøgruppen 

Administrationen 

(Myndighedsområdet og Kommunale Ejendomme) 

Den kommende arbejdsmiljørepræsentant skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen, hvis den 

pågældende ikke har denne uddannelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have 2 dages efteruddannelses – opfølgningskursus hvert år. 

Kantinerne 

Ingen aktuelle planer. 

Rengøring 

Oprettelse af nyt MED – udvalg. 

Teknisk Service 

Deltagelse i kurset: Social kapital – samt kurser i håndtering af gods. 

It-afdelingen  

Ingen bemærkninger. 

Park og Vej: 

Ingen bemærkninger 

Brand & Redning: 

Ingen bemærkninger 

 
John Birkegaard 
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Handleplan vedtaget i Hovedudvalget med baggrund i denne årsrapport 

 

Bilag 4a - 
Hovedudvalgets årlige handleplan for arbejdsmiljøet 2012.DOC

 


