
 

 

 
 
 
 
 

Beslutningsreferat -  MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: mandag den 25.11. 2019, kl. 09.00 – 11.00, Nyholm 
 
Mødedel- 
tagere: Gitte Møller Jensen, René Berg Andersen, Kim Ankerstjerne Thorsen, 

Henrik Bille Krebs, Finn Sørensen, Peter Larsen, Nikolaj Høegh Skjøde, 
Steffen Reng Andersen. 

 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
 
Referent:   
Pkt. 1   Opfølgning på referatet fra 29.10.2019 
   
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

Blandt andet:  

 Status på medarbejderarrangement i RU – 70 tilmeldte 

 Status på processen med USK-dagen – medarbejdergruppens 
arbejder skrider frem. Pt. snakkes med Cityforeningen om at koble 
os på Open By Night. Målgruppen er unge mennesker. Vi går efter 
ét sted, måske havnen kombineret med Østervold 

 Mail rundsendt til alle medarbejdere vedr. kommende APV 

 Vi har haft besøg af revisionen, og vi afventer rapport. 
   
Pkt. 3  Lokaler i RU 

 
Status på lokalesituationen i RU. 
 
Hvad sker der med Stålvej-salget? 
Dronningborg Allé-bygningen og administrationen. 
 
Stålvej står stille pt. Efter møde med Ejendomsservice forlyder det, at den 
interesserede virksomhed kigger på andre muligheder. Ejendomsservice 
søger afklaring. 
Ejendomsservice forestår processen på DB med at klargøre lokaler. 
Ansvaret for denne proces er i Ejendomsservice. 
 
Vi skal tænke i høj tilgængelighed i vores bygninger, måske via briksystem, 
der vil gøre det nemmere for vores unge at bruge lokalerne. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Pkt. 4  RU-økonomi 
   
  Status på RU-økonomien pr. november, 2019: 
 

- Hvordan ser forbruget ud for de enkelte dele? 
- Hvordan ser det samlede forbrug ud? 

 
  Budget 2020 i RU – indledende orientering og drøftelse. 
   
 

Status på økonomien i RU med udgangspunkt i rapporter fra Prisme og 
Nemøkonomi. RU modtager ultimo november, 2019, næste udbetaling fra 
fonden på ca. 1 mill. RU har pt. et lille minus på 2019-driften, men overførte 
ca. 600.000kr. fra sidste år. Fondsbidraget vil ”forurene” RU´s regnskab for 
2019, da pengene i 2019, men skal drifte projektet i 2020. Derfor kommer 
RU ud med en overførsel på + 1 mill. 
 
Budget,2020 – vi skal finde millionen + rammebesparelser fra foregående 
år. Derudover opretter vi kompetenceudviklingsbudgetter ude i driften, og 
kalder derfor ikke midler hjem til dette centralt. Herudover oprettes 
Grejbank-konti decentralt. Generelt fokus på decentral driftsøkonomi i 2020. 
  

Pkt. 5  Fraværsstatistik 

 
Vi drøfter den seneste fraværsstatistik, der er medsendt som bilag. 

   
Fraværsrapporten viser et stadigt faldende sygefravær i RU, som i forvejen 
er lavere end gennemsnittet på skoleområdet. 
 

Pkt. 6  Eventuelt 
 

Ejendomsservice, og kontakten hertil, blev drøftet. Der er lang responstid, 
og mange vedligeholdelsesopgaver trækker ud. Der er bygningsforhold, 
der er problematiske, og dette er der sket henvendelse om gennem 
længere tid, men der sker intet, og projekter udskydes. 
Eksternt - Samlet henvendelse fra MED videre i systemet. Internt – gå til 
nærmeste ledere, hvis projekter ikke løftes, eller svarerne udebliver. 
 

Med venlig hilsen 
 

Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 
Formand    Næstformand 


