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Referat fra møde i Husrådet for Bytoften
Mai Bjørn Sønderby, Hanne-Mette Østergaard Buhl, Ole Holdgaard deltog i stedet for
Lene Pedersen, Britta Bech Jørgensen, Elin Thorup, Henrik Rasmussen, Lis Bang Troelsen,
Gitte Kiel (ref.) og Martin Højgaard Jensen.
Lene Pedersen
Onsdag den 16.8.2017 kl. 10.00-11.30
Mødelokale 3, Bytoften.

1.
Status og opfølgning på indeklimaforhold og arbejdsmiljø, herunder
a. Status/tiltag med udgangspunkt i
tilbagemeldingerne fra de 2 APV-arbejdsgrupper
nedsat af Fælles-MED Adm.
(Lis/Martin)
b. Aktuelle oplevelser i de enkelte afdelinger omkring
temperatur og ventilation (Elin)
c. Problematik omkring ventilation/lugtgener på
toiletter, og forslag om at opsætte duftfriskere
(Elin, Britta, Gitte)
d. Lugtgener fra gårdhaverne (Elin)
e. Info om implementering af talegenkendelse og
udfordringerne heri (Lis)

a. Martin orienterede om status fra arbejdsgruppen
hvor forbedringer må koste penge.
Til 1. sal er der bevilget 4 oplukkelige vinduer til
siderne og 4 store oplukkelige vinduer til gavlene
på Rådhuset.
Derimod er der ikke bevilget midler til afhjælpning af akustik- og luftproblemer i flex-rummene.
Afdelingerne er velkommen til selv at forsøge
med forskellige tiltag til afhjælpning af
akustikproblemer. Til afhjælpning af problemer
med varm luft, bør dørene stå åbne når
flexrummene ikke er i brug.
Lis orientere fra arbejdsgruppen uden
økonomiske midler. Før sommerferien er
lederne blev bedt om i en periode at lade
medarbejderne registrere støj og
varmeproblemer, således afdelingerne
efterfølgende kan drøfte og forsøge at afhjælpe
problemerne ved ændret adfærd.
Herudover er der indkøbt hynder til
kantinestole, og der er opsat orange
trekantskilte op i projektrummene, der
opfordrer til at vise hensyn. Skiltene foreslås
flyttet fra glasvæggene til døren.
b. Der er stadig problemer med såvel rumtemperatur som dårlig ventilation såvel på 1. sal som i
stueplan.
Martin tjekker op på problemer med for høj
morgentemperatur.
c. Martin tjekker op på, om der problemer med
luftudsugning på toiletterne.
Der opsættes ikke duftfriskere på toiletterne.
d. Bassinet i gårdhaven ved Teknik lugter
indimellem. Martin drøfter algeproblemerne med
Charlotte Horn.
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e. Selve talegenkendelsessystemet er som sådan en
succes, men anvendelsen medfører problemer i
et kontorlandskab.
Der forsøges med flytbar støjdæmpende
foldevægge mellem skrivebordene når
talegenkendelsessystemet anvendes.
I en 2-3-dages periode, hvor tale/hørekonsulenterne arbejder intensiv med talegenkendelse,
sættes der en skærmvæg op mellem brugerne og
socialafdelingen.
f.

Det aftaltes, at Martin bringer sagen op i Fælles
MED på det administrative område til drøftelse.

2.
Kantineforhold, herunder
a. Meget begrænset madudvalget til de, der kommer
kl. 12.30
(Britta)
b. Rugbrødskvaliteten
(Elin)
c. Ønske om tallerkner og teskeer i te-køkkener (i
stedet for at afd. hver især køber paptallerkner og
henter teskeer i kantinen).
(Mai)

a. Kantinen vil afhjælpe problemet ved at ændre på
buffetens størrelse og skifte fadene ud hurtigere.
b. Kantinen forsøger med mere friskbagt bake-off
brød.
c. Kantinen fortsætter praksis med paptallerkner i
te-køkkenet. Bestik skal fortsat hentes i kantinen.

3.
Orientering om Rådhusets beredskabsplan og
krisestyringsorganisation.
Se udkast hertil i dok. 105156/16.
(Lis/Martin)

Når Direktionen har godkendt Rådhusets
beredskabsplan og krisestyringsorganisation, bør
planen drøftes på et personalemøde, således
medarbejderne er klar over de beskrevne
kriseforholdsregler.

4.
Orientering om ændret brandgodkendelse af Rådhuset,
så der fremover må være op til 500 personer i
Rådhusets midterste del (foyer/kantine/1. sal).
(Martin)

Taget til efterretning.
Ændringen medfører, at der fremad vil være 5
flugtveje. Ny brandplan hænges op i vindfanget, og de
nye flugtveje vil blive tydelig skiltet.

5.
Drøftelse/info vedr. Rådhusbilerne, herunder
 OBS på de nye biler med ”Safety Sense”
 Disciplin omkring booking af biler, aflevering af
nøgler og bilmapper, benzinpåfyldning m.v.
(Martin)

Der kom forslag om dørpumpe og udvendig
dørhåndtag i kantinedøren, således trækgener i
kantinen undgås.

Bilerne 16-20 har ”Safety Sense”. Det medfører, at
bilen kommer med en alarm i 3 tilfælde:
 Radar foran, der giver lyd når der er
kollisionsfare, og i værste fald bremser bilen
op
 Giver lyd, når bilen passerer streger på vejen
uden blinklyset er tændt,
 Bilen skruer selv op/ned for lysstyrken på
fjern- og nærlys.
 Der var ros vedr. medarbejdernes disciplin vedr.
bilerne på Rådhuset, dog kunne vi blive bedre til
at aflevere bilen med ”fuld” tank.

6.
Drøftelse af principper for ringetoner på fastnet- og
mobiltelefoner i kontorområder
(Mai)

Husrådet opfordrer til, at man afdelingsvis laver
regler for ringetoner, hvis behovet er der.
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7.
Oprydning og opbevaring i Rådhusets kælder:
Pladsen er kneben og brandkravene svære at
overholde med nuværende brug/oplag i kælderen.
Der er brug for oprydning i såvel depotrum, arkivrum
som kældergang, og brug for omtanke ved bestilling af
varer, der nogle gange kommer i meget store
mængder, og som desværre ofte kan ses stå der i halve
og hele år inden dele heraf alligevel smides ud…
(Martin)
8.
Cyklistforhold, herunder:
 Behovet for tørremulighed af vådt tøj, og drøftelse
af løsningsmuligheder
(Martin)
 Ønske om cykelstativer til de cykler, der ikke har
støtteben
(Britta)
9.
Idet der siden Husrådets etablering også er blevet
nedsat et Fælles-MED for administrationen, er det
relevant at vi i Husrådet drøfter:
 Er Husrådets stadig relevant?
 Hvilket emner løftes hvor?
 Hvad er kriterierne for emner der drøftes i
Husrådet? Er noget for stort/småt?
 Hvad er den optimale mødehyppighed for
Husrådet?
10.
Eventuelt

Da pladsen i kælderen er kneben bør det ved indkøb
af brochurer, vand o.l. vurderes, hvorvidt der er
behov for så store mængder. Ofte kasseres store
mængder af brochurer o.l., som der alligevel ikke er
behov for.

Martin undersøger mulighederne for etablering af et
tørrerum i kælderen til vådt tøj og anskaffer nogle få
cykelophæng til racercykler uden støtteben.

Behovet for Husrådet fremadrettet blev drøftet.
Det vurderes, at mange af de småting der klares i
Husrådet, ikke hører hjemme i et MED-udvalg,
hvorfor praksis med 4 årlige møder fastholdes.
Omvendt er det også vigtigt, at de ting der hører til i
MED-udvalget, bliver behandlet her og ikke i
Husrådet.

Intet.
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