
Referat fra TR / AMR netværksmøde i Guldborgsund d. 14. marts 2018 

Tilstede: Maria, Bianca, Charlotte, Hanne, Jannik, Christina, Mikkel, Ulla, Maria-Christine, 

Allan, Lisabeth og Tina 

Referat: Tina 

1. Referatet fra sidst:  

Sidste møde i foråret 2017 blev aflyst 

 

2. Bemærkninger til kredsbestyrelsesreferatet fra den 10.1.2018:  

Kort gennemgang af referatet, herunder baggrunden for at kredskontoret har inddelt 

sig i kommunegrupper. Fremadrettet vil der være en primær politiker, en primær og en 

sekundær konsulent og en tilknyttet administrativ medarbejder. For Guldborgsund er 

det; Tina, Allan, Sonja og (Majbrit – Annette). Der arbejdes på kredskontor og i 

kredsbestyrelsen videre med tilbagemeldingerne fra medlemsundersøgelsen. Hanne 

synes vores nye hjemmeside, både centralt og lokalt er blevet dårligere end den var. 

Tina efterlyste mere konkrete tilbagemeldinger om hvad, så det kunne tages med 

videre til SL. 

 

3. Orientering fra MED systemet:  

Psykiatrien: Det, der fylder, er besparelser, besparelser og besparelser. Der er 

udfordringer i forståelsen af, hvordan TRIO arbejdet skal forstås. Der skiftes imellem at 

holde Med møder i Nykøbing og i Sakskøbing og der er nu lavet åbne MED møder, så 

andre kan lytte med.  

Handicap Guldborgsund: Der holdes åbne MED møder hver anden gang. Erfaringerne 

er, at det er noget, som skal have tid, før det fungerer. Man prøver også at lave 

tidsplan for møderne, så man kan nøjes med at deltage på det tidspunkt, hvor det 

punkt, man er interesseret i, bliver behandlet. Der er meget fokus på TRIO arbejdet og 

der er afsat tid, så de kan fordybe sig i det. Men der er stor forskel på, hvordan det 

fungerer fra afdeling til afdeling. Der er fokus på, at et godt TRIO arbejde er med til at 

styrke arbejdsmiljøet. Der arbejdes pt også på en politik om samarbejdet med 

pårørende. De besparelser, som blev besluttet sidste år, begynder nu at slå igennem. 

Efter ændringerne på § 104 området må man nu kigge på, hvad det er for et tilbud, 

som er tilbage. De er 19 i deres lokale MED udvalg.  

PFI: Vedr. TRIO bliver møderne indkaldt ad hoc og mest med initiativ fra TR / AMR. Ny 

model for TRIO arbejdet skal drøftes på næste MED møde. Skal i gang med APV. Her er 

svarene anonyme, men AMR kan se dem. De er også med i et projekt for at afprøve 

HOW DY (er i tvivl om hvordan det skrives  ) trivselsmåling, hvor man udfylder hver 

14. dag, hvordan man har det på en skala. Der bliver så vurderet på, om du skal have 

tilbudt en samtale, eller du skal have en samtale. Det er PFI og tandplejen, som er med 

i forsøget, som efterfølgende skal evalueres i MED systemet. Der kommer en rapport til 

hver gruppe hver måned. De, som har fået opkald, har meldt tilbage, at det har været 

en god oplevelse.  

Marie Grubbe: Vi har udfordringer med plads og at vores flytning hele tiden bliver 

udskudt, så det giver os problemer med plads og egnede lokaler. Stillingen som afd. 

leder på Autismetilbuddet vil blive genopslået. Der er blevet ansat en pædagog på 

Autismetilbuddet og der er stor opmærksomhed på at tage godt imod de nye 

medarbejdere. TRIO’en bruges mest akut og det er mest medarbejderne, der indkalder. 

Saxenhøj: Vi har ikke TRIO, men kunne efterhånden godt bruge det efter at vi er 

blevet så store. Kristina blev valgt som suppleant for Ulla i Hoved Med. Maria blev valgt 

til Center Med og Charlotte er suppleant for Maria i Center Med.                                                                                                       

I Hoved Med og i møder, hvor også de faglige organisationer deltager, har procedurer 



for lokalløn været omdrejningspunkt. Der er gjort indsigelser imod, at HR har skrevet, 

at det er besluttet, hvor medarbejdersiden stadig har en oplevelse af, at vi er i en 

proces for at finde en formulering, som vi alle kan være enige om. Det vil blive drøftet 

på kontaktudvalgsmøde den 19. marts. Ellers er der møder med de forskellige 

fagudvalg i den kommende tid, om blandt andet budgetforslag. Hanne; vi har haft en 

sag om skimmelsvamp, som vi har løftet på Hoved Med niveau.                              

Tidligere har der kun været afholdt kontaktudvalgsmøder få gange om året, ved særlige 

økonomipunkter eller større sager. Fremover bliver der afholdt inden hvert Hoved Med 

møde og i almindelig arbejdstid.                                                                                                                                            

På Center Med bliver der afholdt dialogmøder om arbejdsmiljø. 

 

4. Kommunen aktuelt lige nu:  

Er taget under hver arbejdsplads. 

 

5. Arbejdsmiljø:   

Der bliver oplevet stor opmærksomhed på at få nedbragt sygefravær alle steder. Der er 

meget brug for at TR og AMR er med inde over de tiltag /retningslinjer, der bliver lavet. 

Ikke alle steder er omsorgssamtalerne lige omsorgsfulde. På kredskontoret hører vi 

oftere, at der hurtigt bliver nævnt, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, eller 

det går ud over dine kolleger. Det kan være et stort pres for den sygemeldte at stå 

med, så her har de brug for støtte fra både TR/AMR og kredskontor. 

 

6. Overenskomstforhandlinger: 

Da det stadig ikke er lykkedes at opnå et forlig ved overenskomstforhandlingerne, er 

der varslet strejke fra den 4. april, hvor arbejdsgiverne har svaret igen med massivt 

lockout varsel fra den 10. april af rigtig mange offentlige ansatte. I Guldborgsund har 

SL ikke udtaget nogle arbejdspladser til strejke og KL har heller ikke lockoutet nogle af 

vores medlemmer i Guldborgsund kommune. Alle tillidsrepræsentanter og øvrige 

medlemmer opfordres til at bakke op på alle tænkelige måder, da de, som er i strejke 

jo kæmper en kamp for os alle. Når der bliver planlagt aktiviteter, vil disse blive meldt 

bredt ud, så vi kan få mange til at deltage, så det bliver en meget synlig aktion.          

Tina vil, i det omfang det er muligt, også deltage i koordinerende møde om konflikt i 

Guldborgsund. 

 

7. TR valg mm: 

Når der afholdes TR valg, skal I huske, at alle som er ansat på overenskomsten, har ret 

til at stemme. Man kan dog kun stille op som tillidsrepræsentant, hvis man er medlem 

af SL. Begge dele er vigtige at nævne i selve indkaldelsen til TR valg. I Handicap Center 

Guldborgsund har vi fået afprøvet TR valg ved brevstemmer. Det er en proces, som er 

tidskrævende og skal startes op i god tid og personligt fremmøde vil altid være at 

foretrække, men det blev en god proces, hvor der var stor deltagelse, kampvalg og der 

blev oplevet stor tilfredshed med muligheden for at afgive brevstemme. 

 

På kredskontoret er Annette Petersen ansat som barselsvikar for Majbrit i 2018.                                   

Som nævnt på vores TR møde den 1. februar, vil det være en stor hjælp for 

kredskontoret, hvis vi har et organisationsdiagram for alle vores arbejdspladser. Vi vil 

sende en skabelon med til at udfylde, sammen med referat fra TR netværksmødet. 

 

8. EVT.:  

Her blev det til drøftelser uden for referat, da Lisbeth og Tina skulle videre til andre 

møder.                                                                                                                                      


