
 

 

 
 
 

Beslutningsreferat - MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: Mandag den 29.10.2019, kl. 09.00 – 11.00, Kaosambassaden 
 
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 10.9.2019 
   
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

Blandt andet:  

 Rammesætning for medarbejderarrangement i RU, 

 Rammesætning for USK-dagen 

 Kommende APV 

 MUS afvikles i RU 

 Klubassistentuddannelsen påbegyndt. Løber over 6 mdr. og 
indeholder 4 moduler 

 HU reviderer styreark, kompetenceforløb i gang if. elevcoaching og 
team-proces, HUs-møder. Der er en god stemning, men travlt. 

 Sag vedr. overfald har fundet afslutning vedr. forsikring. Ru har 
håndteret godt, men lang behandlingstid i forsikrings-regi 

 Varmestyringsproblem på Nyholm 

 DR-Ultra deltager i Ski-lejr-skole + knallertkørekort-forløb. 
Overskrift: ”At prøve noget nyt for første gang” 

   
Pkt. 3  Lokaler i RU 

Randers Ungdomsskoles administration er blevet meddelt, at den skal 
fraflytte lokalerne på Laksetorvet, da de skal bruges af andre. Disse andre 
kommunale medarbejdere skal ind på Laksetorvet, som følge af 
besparelser på deres område. 
Det er endvidere meddelt, at RU´s administration skal flytte ind i 
eksisterende RU-lokaler/bygninger. 

 

 



 

 

 
 
 

Vi drøfter lokalesituationen. 
Opsamling: 

 I løsningen af lokaleændringer er fokus på organisationen og 
opgaveløsningen. 

 Opmærksomhed på, hvorvidt det skal være en flytning ”1-1”, eller 
der skal ske en større rokade. 

 Vi er klar over, der er mange perspektiver på mulige løsninger, og 
hvor stor forstyrrelsen skal være/kan opleves. 

 
 

Pkt. 4  RU-økonomi 2020-23, og kommunalt budgetforslag 
Et budgetforslag for Randers Kommune for perioden 2020-23(der jo 
efterfølgende skal behandles politisk), foreslår en besparelse på 
ungdomsskolen på 1 million i hvert af de 4 budgetår. 
 
Vi drøfter muligheder og udfordringer i RU-økonomien i perioden 2020-23, 
hvis budgetforslaget vedtages. 

 
  Opsamling: 

 RU skal spare 1 million hvert af de kommende 4 år i budget-perioden 

2020-2023. 

 RU-ledelsen fravælger salami-metoden i tilgangen til besparelser, og 

tilvælger den strategisk-prioriterede tilgang - den differentierede 

udmøntning 

Dette fordrer, at politikerne involveres i nogle af processerne, der 

tydeligt fortæller RU, hvilke serviceniveauer de ønsker, på RU´s 

enkelte områder. 

 

 Opgaver: 

- Vi skal finde ”den hurtige million”, der skal indløses om 2 mdr. 

- Vi skal ”finde” den næste million(2021) – plan A 

- Vi skal have en plan B i forhold til plan A 

 

 Styre-sætninger i processerne: 

- Alle budget-enheder i RU bliver en del af opgaven med at finde 

pengene 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Størst mulig kvalitet for (flest mulige / de) unge 

- Vi kigger på alle facetter i processerne. Vi bruger det vi har, men 

skal måske tænke/anvende/arbejde anderledes 

 

 

Pkt. 5  Fraværsstatistik 
 

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

På baggrund af sygefraværsrapport frem til og med september, 2019 - RU 
har pt. et lavt og faldende sygefravær. 
5,9 samlet for RU, 3,9 på ”det lange”, og 2,0 på det korte. 

 

 

Pkt. 6  Eventuelt 
 
  Hvem sidder i planlægningsgruppen til USK-dagen? 
 
  RBA er tovholder. Der er 2 medarbejdere med fra hvert kerneområde. 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

 
Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 

Formand    Næstformand 
 

 

 


