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

Tilstede: Heidi, Dorte, Silvette, Lene, Peer, Lone, Sonja, Anders og Tina. 

Referent: Tina 

1. Referatet fra sidst:  

Intet til referatet fra sidst. 

 

2. Bemærkninger til kredsbestyrelsesreferatet 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 Lolland kommune 

er dette; Tina, Sonja, Lene J. og Lene K. Både Lisbeth og Tina vil dog i videst muligt 

omfang forsøge begge at deltage i alle TR-, og TR netværksmøder. 

 

3. Orientering fra MED systemet generelt:  

I Lolland kommune arbejdes der pt. med en telefonpolitik. Det er vigtigt, at det er 

muligt at efterleve det i praksis. Nogle steder, hvor der er udfordringer, kan det være 

nødvendigt med IT support. Der bliver arbejdet med at bruge Skype, hvor det giver 

mening. Der ligger vejledninger på Intra. 

Der bliver holdt halvårlige møder med økonomiudvalget. Der havde den 7. december 

2017 været en evaluering af beslutningen om reducerede pauser. Drøftelse om at det 

kan være en belastning af arbejdsmiljøet og at det bliver håndteret vidt forskelligt. 

Den nye struktur i kommunen fylder meget, især udfordringer med et stort mellem 

niveau MED-udvalg med 2 direktører, 2 sekretærer mm (32 i alt) er en stor håndterbar 

størrelse. Man har i FTF drøftet, om der skulle arbejdes for en fælles retningslinje for 

lokal løndannelse, men det har der ikke været tilstrækkelig tilslutning til. De fleste 

steder har man fundet sin egen måde at gøre det på. Dorte fortæller, at de har lavet 

retningslinjer i MED. Der blev snakket om, at det var godt med en skriftlig udmelding 

om frist for tilbagemeldinger. 

Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefravær. Sidste år havde der været, hvad der 

svarede til 199 fuldtidsstillinger. (måske de færre pauser slår igennem på et højere 

sygefravær?). Nogle steder er der en oplevelse af, at mellemlederniveauet er blevet 

mere presset og at det har betydet mere kontrol end at der bliver vist tillid.                                                                                                                             

I forbindelse med evalueringen af MED aftalen, har det været utilfredsstillende med den 

korte høringsfrist. Det bør man tage højde for næste gang. Tina har været til et møde 

med Sanne Nicolaisen om MED aftaler, Tina prøver at fremskaffe listen med hvad 

Sanne ser som udfordringer i de forskellige MED aftaler. 

 

4. Kommunen aktuelt lige nu:  

Der er stor fokus på den forebyggende indsats. De bedste intentioner med flere møder 

årligt, kan nogle steder give nogle udfordringer, især med børn/ unge, som får støtte i 

meget få timer. Man må se på, om det giver anledning til justeringer hen ad vejen. 

 

5. Arbejdsmiljø:  

På nogle arbejdspladser har der været udfordringer med tolkninger af tjenestefrihed. 

Det kunne være en hjælp, hvis der også blev henvist til KL’s aftale om graviditet.       

På nogle af vores arbejdspladser opleves det, at omsorgssamtaler også kommer til at 



kredse om, hvorvidt sygefraværet er privat betinget. Der opleves ofte forskel på 

hvordan sygefravær håndteres, om det er fysisk eller psykisk/ stress. Når det er 

psykisk eller stressbetinget, er der nogle ledere / mellemledere, som har sværere ved 

at håndtere det. I forbindelse med nogle drøftelser om sygefravær ved dødsfald og 

alvorlig sygdom, fortalte Sonja om en pjece vedr. håndtering af sorg. Den sendes med 

rundt sammen med referatet.       

 

6. 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. 

 

7. OK 2018:  

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. SL har i Lolland 

kommune udtaget Center for Socialpsykiatri. Arbejdsgiverne har udtaget 

socialpædagoger i særlige stillinger. (det viste sig efterfølgende, at det var på 

beskæftigelsesområdet, hvor vi pt ikke har nogle ansat). 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. 

 

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.:  

Intet til evt. 

 


