
Referat fra netværksmøde i Guldborgsund 4. april 2019 

Tilstede: Jan, Kristina, Maria, Ulla, Karina, Hanne, Pernille, Lisbeth og Tina 

Referat: Tina 

1. Referatet fra sidst:  

Intet, da mødet blev aflyst. 

 

2. Referater fra Kredsbestyrelsen:  

Ingen spørgsmål til referaterne. 

 

3. Orientering fra MED systemet:  

Hoved Med ved Ulla: Der er lavet en ny arbejdsmiljøaftale med fokus på 3 

indsatsområder, der skal arbejdes videre med i de enkelte sektor MED. Der er også 

fokus på, hvordan vi fortsat kan være attraktive arbejdspladser, selv om der er 

økonomiske udfordringer. Der er ansat en ny direktør for Social, Sundhed, Omsorg, 

Familie og Forebyggelse; Allan Ruders. Han kommer fra en stilling i Lolland Kommune. 

Der er også besluttet nogle nye retningslinjer for sikkerhedsbrud, som afstedkom en 

god drøftelse af, at man ikke får straffet dem, som indrømmer, de har lavet fejl. 

Seniorpolitik har også været på dagsordenen. Acadre er i udbud og det skal Nexus 

også. Ulla har talt for at udvide sektorudvalget på socialområdet, så alle de større 

steder kunne være repræsenteret. Det har bevirket, at der er blevet en ekstra 

lederplads, som bliver besat af Jette fra Marie Grubbe.                                                                                                                

Sektor Med ved Hanne: Der skal være BFU møde med det politiske niveau, så der var 

en drøftelse af, hvordan man får det bedste ud af den slags møder. Området skal spare 

32 mill. Hanne fra sundhedsplejerskerne er blevet ny næstformand.                                  

Sektor Med ved Jan: Organisationsændringerne og det at holde et budget har fyldt 

meget. Også fokus på rekruttering og fastholdelse. 

 

4. Arbejdspladsrunde:  

Handicap Guldborgsund:  

Besparelser, primært på beskæftigelse området har fyldt meget. Og der skal spares 

yderligere. Pårørenderådet har også givet udtryk for deres bekymring. Økonomien er 

yderligere belastet af tomgangslejligheder, så nogle steder kniber det med, at 

arbejdsplanerne kan hænge sammen. Vikarbudgettet er også blevet reduceret. Så med 

de økonomiske udfordringer drøftes det også, hvad man kan gøre for at fastholde og 

rekruttere medarbejdere. TRIO arbejdet er ved at komme godt i gang. Den næste APV 

skal være dialogbaseret og TR bliver inddraget. Usikkerheden om ferieloven. Tina tager 

kontakt til 3F og planlægger 2 tidspunkter for medlemsmøder. Der er stadig noget 

usikkerhed om persondatoforordningen. I § 104 er der fokus på kvalitetsstandarderne, 

da den pressede økonomi gør det svært at få til at stemme overens.                                                                      

Psykiatri: 

De medarbejdere, som på et tidspunkt blev rykket fra § 85 til § 108 er nu alle kommet 

tilbage til § 85 området. Området har været berørt af en større ledelsesrokade. Der 

bliver oplevet, at der mangler ressourcer til at løfte de ekstra opgaver. Ulla har haft en 

snak med Pedro om sin bekymring om, at medarbejdere bliver kaldt hurtigere til 

samtaler på grund af sygefravær. Pedro gav udtryk for, at det ikke var noget, som han 

havde bedt om, så det ville han kigge på, da det ikke var godt for arbejdsmiljøet.                              

Saxenhøj: 

Omstruktureringer har fyldt en del, som de nu forsøger at trække noget læring ud af. 

Der er en oplevelse af, at der bliver flere unge, flere med anden etnisk baggrund og 

flere veteraner, som benytter Saxenhøj. Det kan være udfordrende at få det hele til at 

gå op i en større helhed, da det kræver forskellig opmærksomhed og kendskab til 

kulturer mm.  



Guldborgsund genoptræning: 

Der har været møde om hans TR vilkår. De mangler at falde endelig på plads. 

5. Drøftelse af forhåndsaftale: 

Der er ikke en forhåndsaftale, som dækker hele Guldborgsund, men der er aftaler på 

flere af de enkelte arbejdspladser og de kan ses på GUFI. Ofte, når der skal findes 

materialer på personalerelaterede emner, skal man gå ind på personalehåndbog og via 

lederindgang. Handicap Guldborgsund arbejder på at færdiggøre en forhåndsaftale på 3 

år. Der er fra ledelsen et ønske om at binde midlerne i en forhåndsaftale, så det er 

tydeligt for alle, hvad der udløser ekstra tillæg. 

6. Erfaringsudveksling om nedbringelse af sygefravær: 

Der blev nævnt forskellige tiltag; meget individuelt program for arbejdets 

tilrettelæggelse eller tilbagevenden fra sygdom. Ofte med delvis sygemelding. Mulighed 

for at trække på leder, TR, stressvejleder, robustheds konsulent. Der er også fokus på 

det i de forskellige Center Med. Man ønsker at afdække forklaringer på udslag af 

sygefravær. 

7. Nyt fra kontor, kredsbestyrelse og hovedbestyrelse:  

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år. Kreds Storstrøm planlægger en dag for AMR 

om krydspres med en psykolog. Derudover er de med i flere arrangementer med LO 

Lolland Falster. Indkaldelserne følger, men pt arbejdes med følgende:  

Fyraftensmøde om AMR rolle, opgaver og tid. ½ dagsmøde om AMR og psykisk 

arbejdsmiljø og stress. ½ dag om AMR og det strategiske arbejdsmiljøarbejde og et 

åbent medlemsarrangement for alle medlemmer med Thomas Milsted om stress.  

Det bliver den 11. september.  

På kongressen i november 2018 blev ”Vi er Socialpædagogerne” vedtaget, som kører 

over de næste par år. Det er for at gøre SL mere synlige og at få medlemmerne til at 

opleve, at de får værdi for deres medlemskab af SL. Der vil i den forbindelse blive 

afprøvet forskellige nye tiltag, som efterfølgende vil blive evalueret. Noget vil blive 

iværksat fra SL centralt og andet fra kredsene. Centralt vil der blive et medlemspanel, 

som indkaldes 2 gange årligt for at høre medlemmernes holdning til forskellige emner. 

Der vil ligeledes blive lavet et digitalt medlemspanel, hvor spørgsmål kan sendes i 

høring. Man vil undersøge på medlemmernes ønsker til at SL kunne være med inde 

over kursustilbud / kompetenceudvikling. Der har også været et stort ønske om at SL 

skulle have nogle bedre digitale muligheder. Dette undersøges der på pt.  

Hvad der efterspørges? Og hvad der er muligt. I Storstrøm ønsker vi også at kunne lave 

medlemsundersøgelser / have et panel for at høre medlemmernes holdninger. I 

kredsen vil vi også afprøve en kombination af faglige/ sociale arrangementer. Kredsen 

vil også lave et medlemsarrangement om kernefaglighed med Anders Seneca. Kredsen 

vil også gerne afprøve et koncept for arbejdspladsbesøg, hvor der først er 

medlemsmøde med medlemmerne sammen med TR. Efterfølgende vil vi gerne mødes 

med TR og ledelse for at høre, hvad der rører sig og hvad vi har hørt fra 

medarbejderne.                                                                                                                               

Centralt er der også blevet besluttet et organiseringsprojekt, hvor indsatsen og bliver 

en kombination af centrale og lokale tiltag. Vi er pt ved at afdække vores organiserings 

procent på vores arbejdspladser. Der, hvor der er et større organiseringspotentiale, vil 

vi tage kontakt til de tillidsvalgte og aftale forløb på arbejdspladsen. Vi vil fortsat gerne 

på arbejdspladsbesøg og tilretter dem efter den enkelte arbejdsplads ønsker; 

cafemøder, tjek lønseddel, oplæg om ferielov-arbejdstid eller andet. Sammen med 

familieplejestyregruppen vil vi også lave målrettede tilbud til det område. Planen er 

også forskellige faglige medlemsarrangementer og vi vil rigtig gerne have forslag fra 

arbejdspladserne. 

8. EVT.:  

Ulla efterlyste forslag til hvad man kunne planlægge for akutmidlerne i kommunen. 

                                                                                                                         


