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Referat af møde for tillidsrepræsentanter 
Torsdag d. 1. februar 2018
Morgenmad kl. 9.00 – 9.30

Møde kl. 9.30 – 15.30
SL Storstrøm, Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nr. Alslev

21 deltagende TR og SL Kredskontoret Storstrøm ved formand Lisbeth 
Schou og næstformand Tina Hansen
samt referent administrativ medarbejder Annette Petersen

Dagsorden og velkomst fra Lisbeth og kort præsentationsrunde af alle.

Gennemgang af resultatet fra kreds Storstrøms medlemsundersøgelse, herunder 
hvad der berører tillidsrepræsentanterne.
Lisbeth oplyser, at det er nu 3 gang med medlemsundersøgelse i 2013, 2015 og 2017.
17 % af medlemmerne har deltaget i 2017. Dette svarer til 410 medlemmer. Vi havde ønsket 
en noget højere procent. 

Et udtræk på de kritiske bemærkninger på 5 slides blev vist. Hvis medlemmet har ønsket, at 
blive ringet op omkring de kritiske bemærkninger, er dette sket ved hjælp af SL-C.

SL har brug for at tænke tanker omkring 3 spørgsmål for TR i kreds Storstrøm:
1. Hvad er de 3 vigtigste opgaver for dig som TR?

2. Hvad er de 3 vigtigste opgaver for en fællestillidsrepræsentant?

3. Hvordan skal kredskontoret bedst understøtte dig som TR i forhold til synlighed?

Inden gruppearbejdet var der blandt andet dialog og debat om;
Udfordringer med færre og færre TR pga. større enheder - En TR pr. 1 leder – Vær opmærksom 
på engagement pga. omstrukturering ved ny struktur ledere/TR længere væk - SL ønskes ud til 
alle TR og afdelinger – Drøftelse af vigtigheden af TR funktion – Ønske om at det var muligt for 
tillidsrepræsentanter, at holde møder med deres medlemmer i arbejdstiden. SL skal altid 
spørge medlemmer, om de har talt med deres TR.

Opsamling fra gruppearbejdet blev nedfældet på flipoverplancher og gennemgået i plenum.

Et tip fra PFI Guldborgsund, at der forefindes et redskab på mobil tlf., der hedder HOWEDY, kan 
bruges med et eksempel på 5 spørgsmål hver 14 dg. ved en observering på begyndende stress. 

SL´s job og karriererådgivning + Efterlønsbreve
Lene Jørgensen, faglig konsulent i kreds Storstrøm, fortæller kort om rådgivningen

Job- og karriererådgivning tlf.nr. 72 48 60 60
Mandag telefontid kl 14-17.

Den ugentlige telefonvagt bemandes med 3 personer, der har forskellige baggrundsviden.
Uddeling af information i form af trykte postkort eller disse kan afhentes på kontoret.
Lene Jørgensen gav nogle eksempler på meget forskellige henvendelser, da alle kan ringe, det 
er dog ofte medlemmer der søger nye veje, jobsøgning, hvad skal medlemmet så, hvordan kan 
medlemmet læse videre eller uddannelse, opfordring til medlemmet om at søge eget 
kredskontor. 
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Efterlønsbreve
SL har konstateret en dum brevformulering 1999 + 30 år/efterløn og afdelingen modtager p.t. 
mange opkald. Nogle TR har forsøgt beregning af eget efterlønsbeløb via Net kassen, men det 
kan ikke ses, så WEB fungerer ikke optimalt. 
Spørgsmål ring til Efterlønsteamet tlf. nr. 7248 6020
  
Aktuel status på OK 2018
Lisbeth orienterede om hvor langt SL er og nu i gang dog bagud med 3 uger – kørerplan holdes 
af forhandlingsdatoer kan nævnes: 
LO-KL d. 14.2.2018 – Region d. 20.2.2018 – Specielle krav d. 28.2.2018 og 
UR afstemning kommer ultimo uge 12
Følg mere med på OK orientring – Konflikthåndtering vil blive sendt ud, hvis der bliver brug for 
det.

Sæt kryds i din kalender; TR stormøde d. 13.3.2018, 
tid og sted information kommer senere

Kommunegrupperne: 
Tina uddybede tankerne bag kommunegrupperne og hvordan vi tænker opgaverne fordelt.
Oversigt på de nye 6 teams: Lolland-Guldborgsund-Vordingborg-Næstved-Faxe/Stevns-Region
og den tværgående sagsbehandler i forhold til Politisk valgte, konsulenter og administration i 
SL kreds Storstrøm. 

Oversigten medsendes som bilag.

Kredsbestyrelsen ønsker også at være ekstra opmærksom på, hvad der rører sig politisk i 
Region og Kommunerne. Derfor vil der blive sendt en mødeplan for de forskellige politiske 
udvalg, så det bliver lettere at følge med i de politiske dagsordner. 
Disse lister ønskes også tilsendt til tillidsrepræsentanterne.

Oversigten fremsendes snarest muligt.

Arbejdspladsregister:
Tina fremlagde både papir format og elektronisk mulighed til udfyldelse af organisatorisk 
oversigt, der kan være med til at skabe bedre overblik på de forskellige arbejdspladser.

Oversigten medsendes som bilag.

TR samtaler:
Drøftelse af udviklingssamtaler hvert 2 år og årligt FTR og H-MED.
TR forhør hos egen arbejdsgiver om, hvad forefindes af Lokalaftaler og Forhåndsaftaler i 
Administrationen eller Ledelsen.
På TR udviklingssamtalerne gennemgås, hvad der er kendt af lokalaftaler og forhåndsaftaler, 
som enten TR eller Kredskontoret kender til.
Samtalen kan efter behov være alene TR eller mulighed for at AMR deltager.
Til TR Netværksmøder skal AMR være medlem, for at kunne deltage.
Netværksmøde i kommunen med 1. primær SL kreds konsulent deltager.
Dialog om forskellen på Lokalaftaler, hvor Lisbeth eller Tina forhandler en hel enhed eksempel 
hviletid og Forhåndsaftaler, hvor det er tillæg for specifikke funktioner, der automatisk bliver 
udbetalt til alle.
Ved opsigelse af forhåndsaftaler, kontakt SL for genforhandling.
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Økonomi til arbejdet i TR netværkene:
Tidligere givet 3.000 kr. årligt til hvert TR netværk. Kredsbestyrelsen ønsker en ny aftale.
TR Netværk som ønsker økonomi til alle, skal lave ansøgning en gang årligt, med overslag over 
forventet forbrug. Ved arrangementer opstået af aktuel situation, kan der fremsendes en aktuel 
ansøgning. 

Status på de faglige selskaber:
Tidligere 17 grupper er nu status med Faglige Selskaber og følgende medlemmer fra kreds 
Storstrøm er i Koordinationsgruppe og kontakt person Tina Hansen, som har de foreløbige nye 
trykte brochure med i dag og der kommer løbende flere – kan afhentes på kontoret, men alt 
kan ses på Website hos SL, Fag og Politik, Fagligt selskaber om:

Fagligt selskab Website med links Medlem fra 
SL Storstrøm

Udsatte børn og unge http://fagligeselskaber.sl.dk/boernogunge/ Klaus Birk Jensen
Familiecenter Kalvehave
Vordingborg

Mennesker med sindslidelser http://fagligeselskaber.sl.dk/sindslidelser/ Morten Lundhøj
Center for 
Socialpsykiatri,
Næstved

Mennesker med fysiske og 
psykiske 
funktionsnedsættelser i 
boenheder

http://fagligeselskaber.sl.dk/boenheder/ Kasper Bechmann 
Czubaniuk,
Center for 
Socialpædagogik 
Vordingborg

Marginaliserede og 
mennesker med 
rusmiddelproblematikker

http://fagligeselskaber.sl.dk/marginaliserede-
og-udsatte/

Katja Henriksen
Forsorgshjemmet 
Saxenhøj

Uddannelse-, beskæftigelses- 
og aktivitetstilbud

http://fagligeselskaber.sl.dk/uba/ Mette Johansen
Center for 
Socialpædagogik
Vordingborg

Det 6. selskab "Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative 
funktionsnedsættelser" lanceres i februar/marts 2018.

Nyt fra kredskontoret:
Kørselsnyt da nogle Kommuner og Region Sjælland har ændringer på arbejdstid gældende om 
pålæg for medlemmer skal møde ind andet arbejdssted end normalt og andre kommuner har 
andre retningslinjer. SL Storstrøm kikker på sagen sammen med SKAT.
Journalist der skriver på nyhedsbrevene; Kit Lindhardt.

Ønsker om et kartotek over et TR panel i Storstrøm, her meldte Lone Kimer, Lotte Hilden og 
Knirke Ullerup sig, som man kan ringe til en gang imellem.

E-mail er udsendt om tid til netværksmøder iflg. Tina, kommende TR netværksmøder, hvor 
forslag til punkter efterlyses, samt hvor det kan afholdes.

Evt.:
Udfyldning af deltagerlise for kørselsgodtgørelse og hvem mangler at få taget foto til SL.

Forslag til Tema dage?

Evaluering for i dag:
Dagens information er tungt – men dog fint i dag og arbejdet i små grupper. Udtryk for at det 
er lang tid, at sidde ned i mange timer ikke vant til det. Der mangler 3 min. op af stolen.
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