
Referat fra netværksmøde i Vordingborg den 4. april 2019 

Tilstede: Kasper, Ulrikke, Susanne, Ditte, Torben, Birgit, Brigitta, Lisbeth og Tina 

Referat: Tina 

1. Referatet fra sidst:  

Intet. 

 

2. Referater fra kredsbestyrelsen:  

Ingen spørgsmål til referaterne. 

 

3. Orientering fra MED systemet:  

Hoved Med ved Klaus: Det, der fylder, er de kommende besparelser på ca. 50 millioner 

i 2020. Der er lagt op til, at man kan komme med forslag fra de forskellige Med udvalg. 

Der er endnu ikke konkrete forslag i spil. Der er ikke planer om at genåbne 2019 

budgettet. Især udgifterne til børn og unge er steget meget. Blandt andet på grund af 

flere anbringelser. Der bliver fra medarbejdersiden arbejdet på at få startet noget 

kontaktudvalg. Der er møde om dette den 7. maj 2019 kl. 16.00 -18.00. Klaus sender 

indkaldelsen videre til Lisbeth og Tina.                                                                                                              

Sektor Med ved Brigitta: Man overvejer at nedlægge sektorudvalget på det 

administrative område. Det bekymrer medarbejdersiden, da de repræsenterer rigtig 

mange områder, som er nervøse for, at de ikke får det nødvendige talerør. Der bliver 

arbejdet på, at kommunen skal bruge el biler. Da de er dyrere end de almindelige biler, 

lægges der op til at reducere med en. Der skal så kun være en benzin bil til de længere 

ture. I forvejen er der udfordringer med at få kørselskabalen til at gå op. 

 

4. Arbejdspladsrunde: 

Autismecenter Storstrøm:  

På MEDudvalget har de også drøftet forslag til besparelser. Nogle af de ting, som er i 

spil, er videomøder og telefonrobotter. Ellers er de ved at finde sig selv, efter Helle er 

blevet forstander. Der er 2 nye afdelingsledere og de er 2 nye tillidsrepræsentanter. De 

2 deler TR tillægget, som er opgjort efter medlemstal. Der er fokus på sygefravær, men 

også på, hvad man kan lære af de langtidsfriske. Som TR’ere har de forsøgt sig med at 

lave en medlemsundersundersøgelse. Der var en meget lav svarprocent, så det er 

svært at få tilbagemeldinger fra kollegerne.                                                                     

Center for Socialpsykiatri: 

De har haft besøg af Maritta om version 2.0 om en mere samlet handleplan. Fremover 

skal der være lidt mindre fokus på KRAP, da der er borgere, der ikke profitere så meget 

af den tilgang. I dag er der ansøgningsfrist på stillingen som Janus’ efterfølger. Der er 

en del opsigelser fra især SSA. Nogle begrundelser går på for lav løn. Kredskontoret 

undersøger med noget lønstatistik for at sammenholde de forskellige kommuners 

lønniveau.                                                                                                              

Center for Socialpædagogik:  

Sonja og Lisbeth har været med til et fyraftensmøde på grund af en del spørgsmål fra 

de ansatte på beskæftigelsesområdet. Generelt fylder de digitale ting som 

indberetninger mm meget i enhederne. Nogle steder har de haft det længere tid end 

andre, men der skal fortsat være fokus på at tilbyde den nødvendige oplæring. Også de 

mere sundhedsfaglige tilgange fylder mere. Der er en oplevelse af, at det er svært at 



gøre det godt nok.                                                                                                                      

Familiecenter Kalvehave:  

Der bliver drøftet meget arbejdsmiljø, sygefravær og kompleksitet i opgaverne. Der er 

stor forskel imellem de forskellige afdelinger. Der bliver arbejdet på at have et tættere 

samarbejde med visitationen, hvilket er rigtig godt. Der arbejdes på at få startet et 

godt TRIO samarbejde op. De er overgået til rammestyring. Der er langt op til 

tværfaglig udveksling, hvor man skal prøve at være ”føl” hos hinanden. 

Børn og Familie:  

Skal til at holde fælles TRIO møder. Vedr. den tværfaglige udveksling, har Brigitta en 

holdning om, at det skal være arbejdsområder, hvor det giver mening, hvor der kan 

ligge noget faglig sparring / udveksling i. Der er en del nye ansatte på området, både i 

ledelsen og på opgaverne. 

 

5. Drøftelse af forhåndsaftale: 

Det er en meget tynd aftale, som ligger der og flere steder kender de den ikke eller 

føler sig ikke omfattet. Der skal tages kontakt til kommunen for en genforhandling. 

 

6. Erfaringsudveksling om nedbringelse af sygefravær: 

Punktet blev ikke nået på grund af tidsmangel. 

 

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. Planlægning af politikermøde:  

Vi følger konceptet fra tidligere. Klaus finder forslag til datoer (evt. hjulpet af en 

Doodle). Tina skriver til Klaus om hvilke spisesteder, der har overenskomst i 

Vordingborg området. 

 

9. EVT: 

Intet. 


