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CENTER BEKYMRINGER: INDSATSER:
Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse (CFSB)

CenterMED CFSB har besluttet at arbejde 
med de to områder i centeret, der har de 
allerstørste arbejdsmiljøudfordringer og 
dermed også højt sygefravær og 
medarbejderudskiftning. De to områder er 
Socialpsykiatri og Neurorehabilitering samt 
Socialpædagogisk Center. 
 

Indkalde til omsorgssamtale ved 4 perioder af 
fravær fremfor ved 5 på et år.
 
Der, hvor der er mistanke om "klatfravær", har 
ledelsen dialog med den enkelte. 
 
Ledelsen har forsøgt at få sygemeldte 
medarbejdere tilbage på arbejdspladsen, blandt 
andet i form af deltidssygemelding. 
 
Der blev i slutningen af 2018 lavet en 
omstrukturering. Det betød blandt andet, at 
Socialpædagogisk Center fra at have været 4 
teamledere og en centerleder, i dag består af 1 
centerleder og 2 teamledere til 120 medarbejdere. 
Samtidig har vi styrket den faglige ledelse på det 
sundhedsfaglige plan, og der er opmærksomhed 
på at sikre kompetencer til at imødekomme 
borgernes komplekse udfordringer.
 

Center for Børn & Undervisning 
(CBU)

Fokus på:
 Sygemeldinger
 Tid og ressourcer til varetagelse af 

kerneopgaven
 Tid og ressourcer til at gøre en ekstra 

indsats
 Indeklima

 
Derudover har centerudvalget udvalgt de 
udfordringer, som udgør en sikkerhedsrisiko, 
da disse vurderes at være vigtigst. 

Psykisk arbejdsmiljø:
 Indsatser vil blive tematiseret
 Udarbejdelse af lokal sygefraværspolitik, samt 

ensartede retningslinjer, herunder styrkelse af 
ledernes rolle heri

 Forsøger at lave et kompetenceløft via 
projekt Børn i Fællesskaber

 Indførelse af styrkede pædagogiske 
lærerplaner incl. kompetenceløft via "Faglige 
fyrtårne"

 Inddragelse af nye AMR i centerudvalget
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Fysisk arbejdsmiljø:
Centerudvalget vil sætte fokus på at udbygge 
samarbejdet med Center for Ejendomme i forhold til 
hvilke forhold, der bør prioriteres først i 
udviklingen/vedligeholdelsen af arbejdspladserne.
 

Center for Sundhed & Pleje 
(CSP)

 Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes af 
nødvendige tilpasninger af budgettet, 
når der er sket overskridelse, idet der 
bl.a. skal tages afsked med kolleger

 Den lange budgetproces som ofte 
peger på nedjusteringer både på 
medarbejderantal og serviceniveau 
påvirker arbejdsmiljøet

 Implementering af Fælles Sprog 3 og 
CURA

 De bygningsmæssige rammer er på 
flere af centrets arbejdspladser en 
udfordring

 Besparelser på rengøring i kontorerne 
fra sidste budgetbehandling, har 
medført en urimelig lav 
rengøringsstandard

 

 Indkøb af nye penne, der minimerer risikoen 
for stikskader

 Der arbejdes med sikkert fodtøj 
 Der arbejdes med fravær i TRIO-grupperne, 

også lokalt.
 Implementering af Fælles Sprog 3 og CURA
 Fælles samskabelse om et godt psykisk 

arbejdsmiljø – et mål i fællesskab
 Fravær/nærvær
 Fælles arbejdsmiljødag i centeret med alle 

parter i TRIO
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Center for Plan & Miljø (CPM)  Afledte konsekvenser som følge af at 
centeret sidder i storrumskontorer

 Stigende problem med at 
medarbejderne bliver hængt ud på de 
sociale medier

Arbejder med to spor i forhold til problematikken 
omkring storrumskontorer:

1. Adfærdsjusteringer i respekt for hinanden
2. Fysiske foranstaltninger for at 

imødekomme støjrelaterende udfordringer 
ved at bevilge diverse hjælpemidler, samt 
opsætte vægge for at opdele 
medarbejdere i mindre enheder på 5-12 
personer

 
Derudover arbejder centerudvalget også med, 
hvordan de bedst muligt beskytter og understøtter 
det stigende problem med at medarbejdere bliver 
hængt ud på de sociale medier. 
 

Center for Ejendomme Centeradm. og Kommunale bygninger:

 Der kan til tider være støj i forbindelse 
med telefonsamtaler

Parkafdelingen:

 Ingen store bekymringer

Rengøring og kantine:

 Langtidssygdom og fravær

Teknisk Service:

 Henvendelse fra andre ansatte i Faxe 
Kommune. Frustrationer over 
beslutninger og opgaver taget andre 

 Centeradm. og Kommunale bygninger:

 De ansatte tænker på støjniveau og evt. 
gener dette måtte medføre

Parkafdelingen:

 Arbejder på at sænke sygefraværet

Rengøring og kantine:

 Har konstant fokus på sygefravær og hvordan 
dette bliver nedsat

Teknisk Service:

 Vi arbejder på at få en ensartethed i vores 
håndtering af opgaver
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steder i organisationen

Tekniks Service – Faxe Sundhedscenter:

 I øjeblikket er der ingen bekymringer

Vejafdelingen:

 Langtidssygdom og intern 
omgangstone

Teknisk Service – Faxe Sundhedscenter:

 Tager eventuelle problemer i opløbet, så det 
ikke udvikler sig yderligere

Vejafdelingen:

 Der arbejdes på at nedbringe 
langtidssygefraværet

Center for HR, Økonomi & IT Centeret har 3 overordnede bekymringer på 
arbejdsmiljøområdet:

 Højt arbejdspres
 Støj og indeklima
 Kontorarbejdspladserne

Centeret arbejder med følgende indsatser:
 Jf. centerets arbejdsmiljøberetning skal der i 

2019 være fokus på: Arbejdspres, Sygefravær, 
Støj og Uro samt Indeklima

 Forventningsafstemning med resten af 
kommunens centre i forhold til hvilke opgaver, 
der skal løses og i hvilken kvalitet

 Centerets ledelse vil fremover hurtigere i 
dialog med medarbejderne, så de den vej 
kan reagere på de udfordringer 
medarbejderne oplever inden de udvikler sig

 Centerets ledelse vil fortsat arbejde for en 
optimering af kontorarbejdspladserne i 
centeret

 
Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice

Nævner 4 af centerets arbejdspladsers 
konkrete arbejdsmiljøudfordringer:

 Faxe Kommunes Arkiver
 Musikskolen
 Bibliotek og Borgerservice
 Centeradministrationen

 
De er forskellige fra arbejdsplads til 

Indsatserne er tilpasset centrets enkelte 
arbejdspladser og udfordringer. 
 
Omhandler bl.a. en fortsættelse af indsats omkring 
sygefravær (har vist positive resultater), realisere 
køreplan omkring psykisk arbejdsmiljø og ønsker til 
fysiske forhold. 
Fx er der store forventninger til bedre 
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arbejdsplads - omfatter fysiske forhold og en 
fortsættelse af indsatser omkring sygefravær 
og psykisk arbejdsmiljø
 

arbejdsbelysning, når et energi-/lysprojekt på 
bibliotek & borgerservice i Haslev samt 
centeradministrationen realiseres medio 2019.
 

Direktionssekretariatet  Medarbejderne sidder tæt på 
kontorerne

 Afskedigelser/opsigelser blev 
fremhævet i arbejdsmiljøberetningen

Der arbejdes med:
 Den gode, fælles historie
 Faxe i Fællesskab
 Der er fokus på at understøtte både det 

faglige og det sociale fællesskab, og der 
løftes i flok

 Fokus på at have en åben dialog omkring støj 
i kontorfællesskaberne


