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A. Orienteringspunkter

1. Den netværksbaserede organisation

Sagsfremstilling:
Mette Horsgaard fortæller om netværksarbejdet i kommunen, samt hvilken 
betydning det har for medarbejderne at arbejde i netværk i forhold til at arbejde i 
driftsorganisationen – altså personalevinklen på det at arbejde i netværk, og 
håndtering af de dilemmaer, der kan opstå i denne forbindelse. 

B. Beslutningspunkter

2. Endelig godkendelse af referat med opfølgning på beslutningspunkter.
Beslutning: 
Godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt uden bemærkninger

4. Arbejdsmiljø /sundhed, herunder status på sygestatistik
Sagsfremstilling:
Input fra arbejdsmiljørepræsentanterne.
Beslutning: 
Drift og Service er en del af et sundhedsprojekt, hvor de ført og fremmest får 
sundhedstjek to gange. Herefter skal der ses på om der skal etableres 
løbehold, madlavningshold og lign. Diabetesforeningen er en medspiller. Over 
75% af medarbejderne i afdelingen har tilmeldt sig projektet.
Mette Seneca beretter, at alle kulturinstitutioner er blevet sundhedscertificeret. 
Mette Seneca arrangerer et oplæg til næste møde.

Motionskælderen er ved at blive renoveret; der købes nye maskiner med 
servicekontrakter. Der er høj udnyttelsesgrad af motionskælderen.

BYC har haft indeklimaproblemer i blok b stuen. Medarbejderne klager over 
gener, som de mener skyldes  indeklima, herunder skimmelsvamp. Nini 
Petersen har lavet et skema til kollegaerne for at få et overblik over problemet. 
Miljø og Teknik har udarbejdet en rapport, hvori der peges på, at problemerne i 
blok B stuen skyldes manglende rengøring. Klaus Nielsen laver et kvalitetstjek. 
Klaus Nielsen påpeger at manglende rengøring ofte bunder i manglende 
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oprydning. Klaus inviteres til et personalemøde i BYC for at fortælle om 
rengøring.
Carsten Bluhme informerer om, at der løbende arbejdes med renovering af 
rådhuset. 

C. Orienteringspunkter

5. Budget 2016. konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
Sagsfremstilling:
Formanden beretter om status.

Beslutning:
De budgettilpasninger som drejer sig om personaletilpasninger har fundet sted. 
Det handlede om i alt ca 26. Heraf 16 på rådhuset, resten på institutionerne.
Politikerne endte med at vælge en mildere løsning end først antaget.
Der er områder i budgettet som udestår. Der indledes en proces omkring en ny 
klubstruktur i næste uge. Der sker udvidelse af sundhedsområdet. 
Sundhedsområdet gennemlever en rivende udvikling.

På beskæftigelsesområdet er ledigheden faldende. Hvilket betyder mindre 
udgifter til ledige. Carsten Bluhme fortæller, at Albertslund gør det godt inden 
for beskæftigelsen  i forhold til andre kommuner.

Selv om der et lavt anlægsbudget vil der sker en udvikling af Albertslund  bl.a. i 
Midtbyen. 

6. Nyt fra KommuneMed
Sagsfremstilling:
Michael Christensen orienterer.
 
Bilag: Referat fra møde d. 12.8.2015(99612/15), 16.9.2015 (115911/15), 
29.10.2015 (130227/15)

Michael Christensen fortæller, at der i forhold til udmøntningen af budget 2016 
ikke er sket en opgørelse af alle de tiltag, der har været på frivillig basis.
Referaterne tages til efterretning.

7. Gensidig orientering

Elin Simonsen fortæller, at kørekort-opgavens eventuelle flytning til biblioteket 
fra Borgerservice har fyldt meget for medarbejderne på biblioteket. Carsten 
Bluhme slår fast, at der er ikke truffet beslutning om at flytte opgaven for 
nærværende.

8. Evt.
Ingenting


