
 

 

 
 
 
 

Beslutningsreferat -  MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: torsdag den 6.2. 2020, kl. 09.00 – 11.00, Klostervej 
 
Mødedel- 
tagere: Gitte Møller Jensen(fraværende), 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 25.11.2019- godkendt 
   
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

Blandt andet:  

 Medarbejderarrangement i RU efter sommerferien – skriv og 
gruppe.  
Rammesætningen vendt; Jan Jensen og Kim Jacobsen for HU; 
CfU&L og CfF&D finder hver 2 medarbejdere. 

 Status på processen med USK-dagen 
29.5.2020, sammen dag som Folkemødet i Randers vedr. FN´s 
verdensmål + Open By Night; tildelt Rådhuspladsen. 
Arbejdsgruppen afrapporterede. 

 Nyholm 

 Hvad sker der med Stålvej-salget – er på standby 

 Dronningborg Allé-bygningen og administrationen – planen om uge 
9 ser ud til at holde 

 Fårup-klubben flyttes på skolen i løbet af februar 

 2 uheld i knallert-undervisningen; indbrud på Grønhøj-skolen 

 Ny medarbejder ansat under CfU&L til Milife-undervisningen 
   
Pkt. 3  APV-status og processer 

 
Den nyligt afviklede APV drøftes på et overordnet plan: 

 Hvilke processer er planlagt i de enkelte afdelinger 

 Er vi i gang med bearbejdningen? 

 Hvad siger de foreløbige drøftelser? 

 Næste skridt 
Opsamling: 

 CfF&D-arbejdsmiljøgruppen – fokus på: klubberne op af kældrene; 
brand og beredskab; sikre fælles retning; samarbejde på tværs i RU 



 

 

 
 
 
 
 

 CfU&L-arbejdsmiljøgruppen – fokus på: brand og beredskab; 
arbejdsredskaber; indeklima; MUS – ros og anerkendelse 

 CfHU-arbejdsmiljøgruppen – fokus på: brand og beredskab; 
indeklima; samarbejde; social kapital 

 APV-RU-generelt – bedre score samlet end i 2016(4,3/4,5); bedre 
end sammenligningsområderne. 

 APV-RU-generelt – fokus på samarbejde, både internt, på tværs og 
eksternt; der arbejdes med mobbe- og trusselssagerne i de 
respektive arbejdsmiljøgrupper for de enkelte platforme, herunder 
afdækning. Vi skal arbejde for bedre kommunikation, anerkendelse 
af hinandens kompetencer, større forståelse for hinandens opgaver 
og fælles mål – større interesse i det fælles. Fokus på det dynamiske 
og rationelle vs. Bureaukrati og systemer. Fokus på samarbejdet 
mellem medarbejdere og ledere på tværs i RU. 
 

Pkt. 4  RU-økonomi 
   
  Punktet har to spor: 
 

- Hvordan ser et muligt regnskab for 2019 ud? 
- Budget 2020 i RU. 
Opsamling: 

 RU-regnskab for 2019 er +240.996kr. 

 Dette inklusive SSP og Social Pejling-midler 

 2019-driften viste et -378.004kr. 

 RU havde en overførsel fra 2018 på 619.000kr. 

 Herudover overfører RU en fondsbevilling på 1.300.773kr. 
 
Pkt. 5  Gaver på mærkedage i RU-regi 
 

Hvilke rammer og retningslinjer har vi i Randers Kommune om 
ovenstående? 
Hvilken praksis har vi i RU? 
Hvad gør vi fremadrettet? 

   
Beslutning: 

 Vi følger Randers Kommunes retningslinjer vedr. eventuelle 
gavekort 

 Vi følger op på procedurer vedr. præmier i unge-konkurrencer 

 Opfølgning på fælles beslutning om julegaver. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Pkt. 6  Fraværsstatistik 

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

   
  Fraværsstatistikken frem til januar, 2020, blev gennemgået. 

RU´s samlede fravær i perioden januar,2019, til januar, 2020 er faldet til 5,1 
sygedag. 
 

Pkt. 7  Eventuelt 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 
Formand    Næstformand 


