
Referat fra TR/AMR netværksmøde i Næstved 11. april 2019 

Tilstede: Michael, Tanja, Knirke, Lars, Birgitte, Lisbeth og Tina 

Referat: Tina 

1. Referat fra sidst:  

Intet. 

 

2. Referat fra KB møder:  

Intet 

 

3. Orientering fra Medsystemet generelt:  

Whistleblowerordning har været drøftet en del. Fordele og ulemper og hvem skulle 

varetage den? Der var ikke tilslutning til en sådan ordning. Drøftelserne skulle bringes 

videre til det politiske niveau. Medarbejderne synes, der er muligheder i det 

eksisterende samarbejdssystem, blandt andet trivselslinjen. Vedrørende økonomi er der 

meldt ud, at der ikke kommer yderligere besparelser i år, men at man skal holde sig 

inden for rammen og at der er varslet store underskud i de kommende år.                                                                                                                                    

Områdeudvalget ved Knirke og Lars; Det, der drøftes, er afbureaukratisering og sag om 

juridisk hjælp til medarbejdere, som bliver hængt ud på de sociale medier mm. 

Ligeledes udfordringsretten. Man har ret til at udfordre sin leder på arbejdsgangen.   

 

4. Arbejdspladsrunde:  

Nogle steder fungerer kørselsapp’en ikke så godt og giver store frustrationer og er 

tidskrævende. Andre steder fungerer det fint. Nogle steder har tillidsrepræsentanter en 

del opgaver i forbindelse med at sikre, at arbejdstidsreglerne overholdes. Nogle står 

foran en flytning, som betyder en bekymring for, hvad det vil få af konsekvenser for det 

faglige og tværfaglige samarbejde. En arbejdsplads havde lavet en god prioritering i at 

sende TRIO’erne på arbejdsmiljøkonference i Nyborg. En spændende dag, men 

allerbedst, at det var prioriteret, at de alle kunne komme af sted sammen. En 

arbejdsplads havde venteliste, men ikke mulighed for at ”presse” flere opgaver ind. 

 

5. Generel drøftelse af forhåndsaftale: 

3F, FOA og SL er ved at forhandle en fælles forhåndsaftale. Den går både på tid til 

koloni og en højere takst for deltagelse i koloni, men også på; praktikvejleder, akademi 

uddannelse og diplom. Det er vigtigt for os at få indskrevet, at hvis nogle får et højere 

tillæg inden aftalen, så skal dette fortsætte som et personligt tillæg. 

 

6. Erfaringsudveksling om nedbringelse af sygefravær:  

Nogle steder fungerer omsorgssamtalerne ikke efter hensigten. Der skal strammes op 

flere steder for at de bliver holdt. Andre forsøger at ”grave i” mønstre på sygefraværet. 

Nogle steder opfordrer man til at medarbejderne sørger for at holde sin ferie, da det 

kan være tiltrængte pauser og godt, hvis man er presset. 

7. Nyt fra kontor, kredsbestyrelse og hovedbestyrelse:  

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

om krydspres med en psykolog. 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 bliver en kombination af centrale og lokale tiltag. 

Vi er pt ved at afdække vores organiseringsprocent 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.  
Intet 

 

 

 

 


