
Referat fra TR/AMR netværksmøde i Faxe og Stevns 16. marts 2018 

 

Tilstede: Lene, Jens, Anne, Eva, Pernille, Branko, Torben, Lisbeth og Tina. 

Referat: Tina 

1. Referat fra sidst:  

Intet referat, sidste møde blev aflyst. 

 

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 Faxe og Stevns er 

det; Tina, Allan, Sonja og (Majbrit – Annette). 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. 

 

3. Orientering fra MED systemet:  

Eva/Branko; vi afventer første fælles Med udvalgsmøde. Der vil blive et overgangs 

MED-udvalg efter den nye struktur. Det første Medudvalgsmøde bliver i april. Vi skal 

inden sommerferien have afklaret, hvem der efterfølgende skal være TR og hvor 

mange AMR’ere, der skal være. Det er ikke lykkedes at få TRIO’en op at stå. Der skal 

gøres en indsats fra medarbejdersiden for at få punkter på dagsordenen. Der opleves 

dog stor åbenhed. Det vil være en god ide at planlægge efter årshjulet fra Hoved Med.  

Torben: Vi står også for at skulle ændre i vores medudvalg efter struktur ændringer. 

TRIO arbejdet fungerer ikke. PT fylder nogle ændringer af arbejdstid og varsling af 

dette.  

Jens: Vi pædagoger er så lille en del af de ansatte, at vi forsvinder helt i Med-

udvalget.  

Pernille: Har endnu ikke nået at deltage i et Med-udvalgs møde. De er blevet lagt 

sammen med rusmiddelcentret, som er 4 personer.  

Hoved Med: Projektet, som startede med at hedde Følelsen af Faxe, overgår nu til 

Faxe i Fællesskab, som er en flertrinsraket med forskellige indsatser. Blandt andet 

opkvalificering af ledere. Der er ansat en til at være tovholder på projektet, som holder 

møder med de forskellige arbejdspladser og sætter initiativer i gang. Ejendoms- 

strategien er ved at falde på plads. Dog er forholdene for PPR endeligt ikke afklaret. 

Der bliver arbejdet med at revidere politikker; Vold og mobning. Der er blandt andet 

udfordringer med børn i skolerne, som udøver vold mod lærere og pædagoger. Hvis 

politikkerne er rigtig beskrevet, tænkes det også at kunne være en hjælp til at nogle 

børn får den nødvendige hjælp. Lønpolitikken er sendt tilbage med bemærkninger om, 

at det ikke er sådan, den bliver oplevet praktiseret i praksis. Torben blev valgt som 

suppleant for Eva i Hoved Med.  

Stevns: Hos Anne og Jens er der kommet ny leder. Der er pt nogle udfordringer i 

forhold til, at der er ønsker til, at nogle borgere skal flytte. Der arbejdes på at lave en 

ny organisation, som en 4 trins raket: Demens afsnit, Fysisk/ Psykisk handicappede, 

Korttidsskærmet enhed med angstproblematikker, hjerneskadede/ alkohol demente. 

Jens vil være undersøgende på, om der er blevet ansat nogle pædagoger. 

 



4. Kommunen aktuelt lige nu:  

Eva: Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at nedbringe sygefravær. 

Store forandringer som omstruktureringer, ejendomsstrategi, rokeringer og andet har 

fyldt meget og har været medvirkende til et højere sygefravær. Tina har fortsat 

forhandlinger med Faxe kommune sammen med 3F og FOA om en forhåndsaftale, der 

gælder for Socialpædagogisk Center faxe og Rehabilitering Faxe. Det har været en 

langstrakt proces, hvor der her til sidst er kommet udmeldinger om, at de har brug for 

en afklaring af kompetence til at indgå sådan en aftale. De faglige organisationer står 

uforstående overfor en sådan udmelding efter så lange forhandlinger. Den bliver sendt 

ud, når den endelig falder på plads. Den omfatter blandt andet løn for diplom 

uddannelse, praktikvejlederfunktion, timer og løn for at deltage i koloni. 

 

5. Arbejdsmiljø:  

Drøftelse af fraværspolitikkerne; Branko oplever stor forståelse. Jens oplever stor 

forskellighed. Anne synes, det ville være dejligt, hvis det blev tydeliggjort, at man kan 

tage en bisidder med. 

 

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 Faxe har SL ikke 

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

medlemmer i Faxe 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 Faxe. Hun 

deltager blandt andet i et møde på tirsdag.   

 

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. 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. 

 

9. Evt.:  

Intet.                                                                                                                                      

 

 

 


