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Jane, Sabrina, Trine og Jens (ref.) – Afbud fra AC grundet sygemelding 
 
Referat: 
 

1) Velkommen til/check in – godkendelse af dagsorden og referat fra sidst  
Godkendt 
 

2) Nyt fra medarbejdere 
- 
 

3) Nyt om medarbejdere /personalesituation 
Jens orienterede omkring opsigelser og sygemelding  
 

4) Aktuelle emner vedr. arbejdsmiljø – 4-i-1-undersøgelse / APV 
Vi går videre i lokalMED med det indsamlede data. APV skal udskiftes dette forår. Trine 
kategoriserer data med henblik på en handleplan og sideliggende temaer der er relevante for 
drøftelser på p- møder i RU og i ungecentre. 
 

5) Tolkning af nye regler for kørselstakster  
I bilag1 findes regler for kørsel i RU aftalt d.d. af lokalMED  

 
6) Arbejdsmiljødrøftelse og kommende fokusområder 

Drøftelsen blev afholdt og indsendt – se bilag 2 
 

7) Lokale lønmidler  
Det lokale råderum blev drøftet. Der er i lokalMED fokus på arbejdsglæde og oplevelsen af socialt 
sammenhæng i organisationen.  
Der afsættes kr. 15.000,- til socialt arrangement (fælles spiseaften for medarbejdere) jf. 
arbejdsmiljødrøftelsen primo maj, når nye koordinatorer er ansat.  
 

8) Evt. og næste møder 
Der afholdes valg til lokalMED og vælges medarbejderrepræsentant ved ovenstående.  

 
  

 
 



Bilag 1 - Kørsel i RU  

I udgangspunktet får man som medarbejder i Rebild Kommune fra og med 1. januar 2023 lav takst for 
lejlighedsvis kørsel. Hvis årsagen til kørslen vurderes som nødvendig og/eller af væsentlig værdi for 
arbejdsstedet, kan der laves kørselsbemyndigelse til høj takst. Dette kan ske i de tilfælde, hvor det 
forudsættes, at den ansatte stiller sit eget transportmiddel til rådighed i forbindelse med arbejdet, og 
hvor arbejdet ikke kan udføres, hvis den pågældende ikke anvender privat transportmiddel. Den ansattes 
tjenstlige kørsel skal i disse tilfælde være af et sådant omfang og/eller art, at den tjenstlige kørsel 
vurderes nødvendig eller er af væsentlig værdi for tjenestestedet.  

 

I RU betyder dette: 

Leder udsteder personlig kørselsbemyndigelse (halvårligt på personalemøde) til udbetaling af høj 
køretakst såfremt kørslen lever op til følgende præmisser: 

1) Kørslen anses af leder og medarbejder som afgørende for arbejdspladsens løsning af dennes 
kerneopgave  

2) Behovet for fysisk fremmøde til opgaven er af medarbejder (og i tvivlstilfælde leder) vurderet 
som bedste løsning i forhold til muligheden for at anvende andre virtuelle muligheder 

3) Kørslen i egen bil er af medarbejder (og i tvivlstilfælde leder) vurderet som bedste løsning i 
forhold til muligheden for at anvende ungdomsskolens minibusser eller samkørsel med 
kollega(er) 

4) Kørslen foregår inden for Rebild Kommune som geografisk afgrænsning  
 

Al øvrig kørsel i egen bil sker til statens lave takst. 

 

Medarbejder indberetter kørsel i genvej på skrivebord (O2-kørsel) eller ved blanket og anfører i rubrikken 
om kørsel sker til lav eller høj takst jf. ovenstående. Leder har ansvar for kontrol af ovenstående ved 
godkendelse i O2-kørsel. 

 

 

Aftalt på lokalMED, RU 3/2 - 2023 


