
 

 

 
 
 
 
 

Referat af MED-udvalgsmøde 
 
Tidspunkt: mandag den 20.8. 2018, kl. 09.00 – 11.00, Laksetorvet 
 
Mødedel- 
tagere: Gitte Møller Jensen, René Berg Andersen, Kim Ankerstjerne Thorsen, 

Henrik Bille Krebs, Bo Jacobsen, Peter Larsen, Nikolaj Høegh Skjøde, 
Steffen Reng Andersen. 

 
Mødeleder:   Steffen Reng Andersen 
Referent:   
 
Pkt. 1   Referatet fra 13.6.2018 - godkendt 
  
Pkt. 2   Siden sidste møde – deling af viden og info vedr. RU 

 
Fra ledelsen: Referat fra Hoved-MED vedr. midtvejsreguleringen 

kan læses med notat her: 
 http://broen.randers.dk/organisation/dagsordner-og-

referater/med-hovedudvalget/ 
  

https://www.denoffentlige.dk/kl-forbereder-
kommuner-paa-ekstraordinaere-besparelser-i-
budgetterne-2019 

  

 Kaosambassadens 10 års føs´da´ markeret i 
fredags(17.) 

 Tillige markeret med sponsoreret bog – kan fås 
hos RBA eller på kontoret 

 Kick-off den 22.8 

 HU fra 3 til 2 fysiske afdelinger – er på vej til at 
lande fuldt ud 

 Fuld knald på samarbejdet med folkeskolerne – 
der er travlt. 

 Poul Due Jensens Fond(PDJF) har godkendt 
projekt RUN, et samarbejde mellem Norddjurs 
og Randers Kommuner – RU og Ung Norddjurs. 

Fra medarbejderne:  
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Pkt. 3  RU-høringssvaret til kultur og fritidspolitikken. 
 

Vi har aftalt, at udarbejde et fælles høringssvar fra MED og bestyrelse. 
 
Ledelse har udarbejdet det aftalte fælles udkast til et høringssvar.  
 
Vi godkender det endelige høringssvar på mødet. 
 
Tiltrådt med en justering i skudhul 4 – fokus på tilgængelighed for alle unge 
i et miljø med flere niveauer, fremfor særligt talentmiljø. 
SAN justerer, og sender til Niko og Jette B. 
 

Pkt. 4  Økonomi-status i RU 
 

Vi laver status, og skaber overblik med udgangspunkt i dugfriske rapporter 
fra Nemøkonomi og Prisme  
 

 Orientering vedr. de enkelte enheder 

 Det samlede billede i RU  
 

Økonomisk status taget til efterretning. 
 

Pkt.5  Seksuel chikane – generel drøftelse. 
 

Vi har aftalt, at ledelsen udarbejder en tekst vedr. håndtering af eventuel 
seksuel chikane i RU-regi. 
Vi drøfter udkastet på mødet, og godkender det endelige skriv. 
 
Skrivelsen vedr. håndtering af eventuel seksuel chikane i RU, er 
vedhæftet.  

   
Det udarbejdede dokument om retningslinjer i RU blev tiltrådt. Gøre 
tilgængeligt på hjemmesiden. 

 
Pkt. 5  Fraværsstatistik 
 
  Vi gennemgår de seneste fraværstal på et overordnet plan. 
 

Juni og juli gennemgået på generelt plan. I juni 4 medarbejder med højt 
langtidssygefravær (4 har 119 ud af 138 sygedage, mens 109 har 19 
sygedage). I juli har 3 medarbejdere 92 ud af 93 sygedage.  
 



 

 

 
 
 
 

 
Pkt. 6  Kommende møder og årshjul  
   

Vi skal have planlagt de næste 2 møder i MED-regi – de skal flugte med 
bestyrelsesmøder den 31.10 og 11.12. 
 
SAN indkalder til MED-møder i uge 43 og 49. 
 
Jf. årshjulet for arbejdsmiljøarbejdet – ”Gennemgang af tekniske 
hjælpemidler”. 

 
  Kommende møde og tid – fokus på sikkerhed og kriseberedskab: 
 

https://www.uvm.dk/publikationer/tvaergaaende/2016-sikkerhed-og-
kriseberedskab 

 
  
Pkt. 7  Eventuelt 
 
  HU laver ekstraordinært AMR-valg i september. 
   

For skoleåret 2017-18 viste LARA – vores statistik-system – at ca. 8.000 
unge fordelt på 4.500 cpr.nr. havde gjort brug af RU´s mange forskellige 
tilbud. Det er dælme flot! 

 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Steffen Reng Andersen  Nikolaj H. Skjøde 

Formand    Næstformand 
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