
Referat fra TR/AMR netværksmøde Vordingborg 15. marts 2018 

Tilstede: Sofie, Minna, Brigitta, Klaus, Tine, Susanne, Signe, Ole, Sonja, Lisbeth og Tina. 

Referat: Tina 

1. Referatet fra sidst:  

Intet til referatet. 

 

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 Vordingborg 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/ runde:  

Klaus: Der bliver arbejdet meget med fravær. Vi har koblet os på nogle af kommunens 

projekter. På arbejdspladsen bliver det overvejet, om vi skal være flere 

tillidsrepræsentanter, da vi er vokset en del og har flere overenskomster. Afventer hvad 

vores nye ledelsesstruktur går ud på.  

Brigitta: Der arbejdes en del med sikkerhed og tryghed og at blive bedre til at orientere 

medarbejderne.  

Minna: Der bliver arbejdet med risikovurdering, trivsel og fokus på sygefravær. (Blandt 

andet med udgangspunkt i en undersøgelse fra FOA). I Med systemet har vi 

udfordringer med at få den tilstrækkelige økonomiske indsigt.  

Ole: Vi har gode fredelige Medmøder. Sygefravær arbejdes der med kontinuerligt. Der 

er stor forskel på sygefraværet i de forskellige afdelinger. Er ikke kommet i gang med 

TRIO’en, men det er meningen, at de skal. Det bliver et større forum, da der er en del 

AMR’ere. AMR’erne mødes efter Medmøderne.  

Susanne/ Signe: Det har et godt stykke tid drejet sig meget om vores 

sammenlægning. Har stadig separate Medudvalg resten af året, så skal der findes en ny 

struktur. Ellers bliver der arbejdet med trivsel, risikovurdering og sygefravær. Der er 

også fokus på velfærdsteknologi, toiletter og skærme. Der arbejdes med harmonisering 

af handleplaner. De, som tidligere arbejdede i Præstø Bo og Naboskab oplever mange 

forandringer. Det er også nyt, at der er kommet teamledere. De er ved at få uddannet 

en sexualvejleder og arbejder også på at få lavet en sexualpolitik. 

Hoved Med: Der bliver arbejdet med digitale løsninger og med forskellige ændringer i 

Med struktur på grund af ændringer. Der arbejdes også videre med forskellige 

problemstillinger om frivillige. Udvikling af IT løsninger giver spørgsmål om sikkerhed, 

overvågning og lign. Sonja finder noget materiale om kontrol foranstaltninger, som 

sendes med ud med referatet. Indtil nu har man ikke kunnet bruge sin arbejdsmobil i 

udlandet, men den aftale genforhandles og det forventes at blive muligt fra efteråret. 

Der vil komme mere ud, når det er faldet på plads. 

Områdeudvalg, børn og kultur: Vil gerne mødes med det nye fagudvalg. I nogle år 



har vi fjernet os mere og mere fra udvalgene, men det håber vi på bliver ændret 

fremadrettet. Til en start skal vi have et kort møde med dem i april. 

Områdeudvalg administrativt: Er i gang med planlægningen af Med uddannelse og 

arbejdsmiljødage. TRIO er ikke implementeret administrativt i Vordingborg. Og så 

arbejdes der med trivselskompasset. 

 

4. Kommunen aktuelt lige nu:  

Kommunalbestyrelsen har meldt ud, at de opfordrer til at dialog/kommunikation skal 

foregå i en ordentlig tone. Der har været udfordringer med hændelser, blandt andet 

omkring jobcentret. Der er en oplevelse af, at Vordingborg kommune tolker lovgivningen 

meget stramt. 

 

5. Arbejdsmiljø:  

I Vordingborg bruger man 1-5-5 modellen i deres fraværspolitik. Brigitta oplever også, 

at der kan være uklarhed og hvilken samtale, det drejer sig om. Begrebet 

medarbejdersamtale bliver også brugt. 

 

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 Vordingborg har SL udtaget 

Sankelmarksvej og Rødegårdsvej til strejke. Der har været medlemsmøde med 

arbejdspladsen og SL har også været i dialog med lederen. Der vil snareste blive 

forhandlinger om et nødberedskab på arbejdspladsen. KL har ikke lockoutet nogle af 

vores medlemmer i Vordingborg 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 BUPL har stillet deres lokaler til 

rådighed, for at vores medlemmer kan have et centralt sted at mødes under konflikten.    

 

7. TR valg: 

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.: 

På TR mødet den 1.2.2018 ville kredskontoret undersøge, hvad der gælder i forhold til 

hvad borgere må betale, i forhold til koloni og lign. Dette vil komme ud, sammen med 

referatet. 


