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Direktionens forslag til personalegoder i Hvidovre Kommune
I forlængelse af cykelsagen er det besluttet, at personalegoder i Hvidovre
Kommune skal afdækkes og harmoniseres. Af det nedenstående følger Direktionens beskrivelse af fremtidige retningslinjer for personalegoder i
Hvidovre Kommune. Beskrivelsen er behandlet i Hoved-MED den 16. juni
2014.
Personalegoder for administrative medarbejdere på rådhusgrunden
Det er Direktionens holdning, at personalegoderne skal være ens for alle
administrative medarbejdere på ”rådhusgrunden” (inkl. By- og Teknikforvaltningen): Ens forhold og personalegoder er med til at understøtte koncerntanken – at vi er én organisation, som samarbejder på kryds og tværs.
Det ensartede niveau for personalegoder har betydning i forhold til at understøtte kulturen i organisationen.
Det er derfor Direktionens forslag, at der for administrative medarbejdere
på rådhusgrunden skal være følgende personalegoder:







Kaffe/te-ordning, inkl. mælk og sukker
Frugtordning
Tilskud til DHL-stafet
Tilskud til julefest
Mulighed for at forvaltningerne giver et tilskud på op til 100 kr. pr.
deltager til én årlig fest, udover julefesten
Julegave

Standardiseringen betyder, at øvrige nuværende personalegoder skal
stoppes.
Det vil fortsat være muligt for de enkelte forvaltninger og MED-udvalg at aftale tilbud til personalet ud fra en arbejdsmiljømæssig eller sundhedsfremmende tilgang. Direktionen vil sørge for, at der sker en koordinering af disse forslag og tiltag, bl.a. med henblik på at vurdere om et eventuelt lokalt tiltag skal bredes ud i andre forvaltninger/hele kommunen.
Personalegoder for ansatte i kontraktstyrede institutioner
For så vidt angår decentralt personale på de kontraktstyrede institutioner er
det Direktionens forslag, at der fortsat skal være en høj grad af autonomi i
forhold til personalegoder, idet det vil det være i modstrid med tankegangen
bag kontraktstyringen at ensarte personalegoderne. Kontraktstyringen indebærer nemlig, at de kontraktstyrede virksomheder selv prioriterer deres
ressourcer.

I de kontraktstyrede institutioner er det derfor op til den lokale ledelse at
træffe beslutninger vedrørende personalegoder. Rammen for personalegoderne er den grænse, som følger af reglerne for beskatning (der skal betales skat af personalegoder, hvis de til sammen har en samlet værdi på over
1.100 kr., og hvis der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalegoderne og arbejdet).
Personalegrupper, som falder uden for de to ovenstående kategorier
Der er personalegrupper, som falder uden for de to ovenstående kategorier, dvs. som hverken kan karakteriseres som administrativt personale på
Rådhusgrunden og ej heller arbejder på en kontraktstyret institution. Der er
tale om diverse servicefunktioner under Økonomi- og Stabsforvaltningen (fx
kantine) samt diverse funktioner under By- og Teknikforvaltningen (rengøringsområdet, BygningsService, Vagt og Sikring samt teknisk driftspersonale i Vej- og Parkafdelingen).
I forhold til disse personalegrupper er det Direktionens forslag, at der gælder samme retningslinjer som for det administrative personale.

