
Referat fra TR/AMR netværksmøde i Næstved 15. marts 2018 

Tilstede: Jette, Knirke, Anne, Klaus, Lars, Lene, Annette, Tanja, Morten, Jeanette, Michael, 

Camilla, Andreas, Jeanette, Jimmy, Lisbeth og Tina. 

Referat: Tina 

1. Referat fra sidst:  

Intet til referatet fra sidst 

 

2. Bemærkninger til referatet af kredsbestyrelsesmødet den 10.01.18.  

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 Næstved er det; 

Lisbeth, Lene J., Allan og Lene K. Der arbejdes på kredskontor og i kredsbestyrelsen 

videre med tilbagemeldingerne fra medlemsundersøgelsen. Der er et stort ønske om at 

få svar % op. Den var på 17 % De, som lavede undersøgelsen siger dog, at det stadig 

er et brugbart materiale at arbejde videre med. Næste gang undersøgelsen laves, håber 

vi, at I vil hjælpe med at formidle, at vi faktisk arbejder seriøst med 

tilbagemeldingerne. Morten mente, man skulle være obs på tidspunktet for, hvornår 

undersøgelsen blev udsendt. 

 

3. Orientering fra Med systemet / runde: 

Lars: Det er problematisk, at det hedder sig, at der ikke er forskel på, om du er 

medlem af BUPL eller SL, når man er ansat på en PFF overenskomst. Der er stor 

forskel, hvis der bliver strejke eller lockout, i forhold til den økonomi, man kan få i 

konfliktunderstøttelse. Ligeledes at der er forskel på karenslængden i forhold til at have 

fulde rettigheder. Vi har MED møde hvert kvartal. Det bliver oplevet fjernt fra vores 

hverdag, da vi er 6 forskellige enheder i en enhed. Men tingene fungerer som de skal, 

rent formelt.  

Annette: Vi har fået nye repræsentanter i ledelsen. De vil gerne MED systemet, så det 

er rigtig dejligt. Ligeledes har der været en fornuftig proces omkring lønforhandling. 

Vedr. afb (afbureaukratisering) bliver der kigget på mindre administration i forhold til 

koloni. Der bliver brugt meget tid på diverse krav fra sundhedsreformen.  

Klaus: Har fået ny centerleder. Kan godt opleve, at systemet er lidt trægt. Afb; der 

bliver kigget på noget med tjenestefri og noget med sundhed. Der bliver pt arbejdet 

med at kigge på alkoholpolitikken. Det er her sværere at få hjælp i forhold til rygning 

og kost. Det er en udfordring at få kolleger til at byde ind med punkter til MED og 

forholde sig til det, der er på dagsordenen.  

Knirke: I Medudvalgsarbejdet er der plads til forbedringer. Havde nok kun 2 møder 

sidste år. Vores leder har været i gang med en master, så hun har haft travlt, oplever 

det ikke som modvilje. Så Knirke har måttet forsøge at få diverse tilbagemeldinger på 

anden vis. Afb; vi har nogle tunge arbejdsgange i forhold til at bestille varer.  

Jeanette C.: Har Med møde hver måned, men har ikke TRIO møder. Der bliver 

arbejdet på at gøre det mere dialogbaseret, det skal der snart være en temadag om 

Afb; der bliver arbejdet på at afskaffe en masse uskrevne regler og en masse mapper, 

så det bliver mere overskueligt. Og så arbejder vi med en RØD-GUL-GRØN skala.  

Andreas: I vores Med har vi en meget åben dialog og det fungerer godt med 

dagsordener, årshjul mm. Afb; der bliver kigget på, om der er noget som kan fungere 



mere effektiv imellem de forskellige afdelinger. Her er det også en udfordring at få 

kolleger til at engagere sig i Medudvalgsarbejdet.  

Jimmy: Skriver i Erna om punkterne på Med og laver små konkurrencer. Har også Med 

punkter med på personalemøder.  

Jeannette H.: Jeg er ny i det her, men vi har Medmøde hver måned og TRIO hver uge. 

Vi er presset en del for tiden af økonomi, besparelser, afskedigelser, omstruktureringer, 

rokeringer og nu også strejke. Så der er meget at se til.  

Tanja: Område Med; Der bliver arbejdet med en alkoholpolitik og med at få punkter til 

at køre op og ned i Med systemet. Det har været lidt trægt her i starten, med ændrede 

ting og nye personer på forskellige poster. Dynamikken er blevet mere fri.  

Knirke: Område Med har drøftet de nye retningslinjer for kørsel. Den afspejler, hvad de 

gør i forvejen. Der har været lidt stilstand op til kommunalvalget. Vi kunne godt tænke 

os, at TRIO dagen kun var hvert andet år, så der også kunne blive mulighed for andre 

emner, mere målrettet i forhold til området.  

Morten: Hoved med; Der bliver drøftet vilkår for TR og AMR. Ledelsen vil gerne give 

mulighed for lokale tillæg for AMR funktion. Medarbejderne vil gerne have fjernet, at 

der er et max på, hvad der må gives for TR funktion. Politikkerne vil gerne 

afbureaukratisere. Budget / økonomi kan der pt ikke siges meget om, da der ikke er 

besluttet noget. Det ser dog ud, som om der mangler ca. 50 millioner. Nogle vil gerne 

fjerne 1 % besparelsen og nogle vil gerne ændre det til 0,5 % besparelse i stedet. 

Kørsel, skat siger, at arbejdsgiver godt må beslutte, at fratrække de antal km mellem 

hjem og alm. arbejdsplads. 

 

4. Kommunen aktuelt lige nu:  

Er taget løbende i runden. 

 

5. Arbejdsmiljø: Fra flere var der en oplevelse af at, der kan være udfordringer i hvordan 

sygefraværsdage tælles, at der bliver oplevet at det bliver praktiseret forskelligt overfor 

forskellige medarbejdere.  

 

6. Nyt fra kontor, kredsbestyrelse og hovedbestyrelse:  

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 Næstved har SL 

udtaget Hollænderhusene og NSV til strejke. Dansk Lærerforening har desuden også 

udtaget lærerne på Hjortholm. Der har været medlemsmøde med arbejdspladserne og 

SL har også været i dialog med lederen. Der vil snarest blive forhandlinger om et 

nødberedskab på arbejdspladserne. KL har ikke lockoutet nogle af vores medlemmer i 

Næstved 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. SL samarbejder om 

aktiviteter under evt. konflikt og SL har et samarbejde med de øvrige faglige 

organisationer, blandt andet om at leje et sted ved Herlufholm, så vores medlemmer 

kan have et centralt sted at mødes under konflikten.  

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. 

 

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. 

 

8. Morten: I er meget velkomne til at kontakte ham, hvis der er spørgsmål til Hoved Med 

eller andet.  

Tanja: Når vi får mail om nye medlemmer, vil det være dejligt, hvis vi først fik dem, 

når de var startet. Det kan spare hende for at lede efter nye medarbejdere i deres 

organisation. 


