REFERAT FOR OMRÅDE MED-UDVALGSMØDE
Mødedato: Mandag den 18. februar 2016, kl. 09.00-12.00
Mødested: Borgmesterens Forvaltning, mødelokale 3
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra 15.12.2015.

3.

Besøg af arbejdsmiljøkoordinator Thomas Søby
A Gennemgang af forvaltningens arbejdsmiljøplan 2016.
 Det er blandet andet besluttet at fremme Trio-samarbejdet i Forvaltningen, hos dem der ønsker det. Der vil
blandt andet blive afholdt en temadag for at blive inspireret til samarbejdet.
 I forbindelse med det høje sygefravær i Forvaltningen har FMU under fællesnævneren Social kapital og Trivsel,
blandt andet udrullet projektet Peer Education i Handicapafdelingen.
 I Forvaltningen kører desuden projektet “Den robuste Arbejdsplads”.
B Orientering om den kommende klimamåling.
Spørgeskemaet for klimamålingen udsendes i uge 38 og 39. Spørgeskemaet indeholder 25 spørgsmål om blandt
andet chikane, vold, trusler, mobning m.v. Der vil blive afviklet et “Spotkursus” for LMU/OMU ift. hvordan tallene fra
klimamålingen omsættes.
C Orientering om den kommende ledelsesevaluering.
Der kommer en evaluering af ledelsen til april 2016. Det opfordres at spørgsmålene gennemgås på
arbejdspladsen inden udfyldelsen, for at sikre et ens grundlag for besvarelsen.

4.

“Den lærerige fortælling”.
Bo- og Dagtilbuddet Hirseparken har lavet en aftale med en frivillig studerende fra Ålborg Universitet, med viden
inden for kommunikation. Den studerende skal være med til at styrke kommunikationen mellem dag og døgn i
tilbuddet.

5.

Orientering ved Fagcenterchefen – herunder personaleforhold.

6.

Økonomi – regnskab 2015 og budget 2016.
Lønfremskrivningen er tilført budgettet med 1,6 %.
Regnskabet for 2015 ender med kr. 2,9 millioner i overskud, primært på det budgetstyrede område. Overskuddet
skyldes blandt andet, at der ikke har været så mange arbejdsskader. Byrådet afklarer i maj 2016 om overskuddet
overføres til budgettet for 2017.
Ifm. workshoppen “Kvalificering af budgetforslag” var der indkommet ca.300 forslag ift. omprioriteringsbidraget.

7.

Arbejdsmiljø
A Gennemgang af statistik og analyse vedr. arbejdsskader for perioden 2013, 2014 og 2015.
Arbejdsskaderne blev sammenlignet for de tre sidste år.
I 2013 var der 67 arbejdsskader (der kan være lidt usikkerhed om tallene), 79 i 2014 og 49 i 2015.
Flot at arbejdsskaderne er faldet i 2015.
B Information om sygefraværet i Fagcentret, herunder erfaringsudveksling ift. nedbringelse af sygefraværet.
Sygefraværsprocenten var i gennemsnit i 2015 på 6,9 % for hele Fagcentret. Der vil fortsat i 2016 være stort
fokus på at få minimeret det høje sygefravær.

8.

Eventuelt.
Intet under dette punkt.

9.

Evaluering af dette møde (med henblik på social kapital).
Godt møde med mange gode drøftelser.

10.

Afholdelse af næste møde den 19. april 2016 på Botilbuddet Kløvermarken.
Besøg af Botilbuddet Kløvermarkens arbejdsmiljøgruppe.
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