
Referat bestyrelsesmøde 5. januar 2016 
 
Tilstede: Morten S., Lars M., Conni, Niels, Mogens, Michel, Tina, Christina, Rita, Jens, Svend, Marlene,  
Lars P. 
 
Afbud: Betina, Uffe, Preben, Britt 
 
 
Dagsorden: 
1. Medlemsundersøgelsen – vedhæftet et notat, som forsøger at sammenskrive de anbefalinger vi får med 
fra MSI – og som vi tager en drøftelse ud fra. 
2. SPIF: 
- vedhæftet oplæg fra Actant og deres bud på opgaven omkring faglighed. Til drøftelse og beslutning 
- Drøftelse af og beslutning om frikøb til AMR området 
3. Masterplan 2016 – vedhæftet udkast, hvor flere ting vedr. SPIF er indskrevet, men selvfølgelig kan 
ændres med baggrund i bestyrelsens beslutninger. 
4. ”Broen til fremtiden”. – vedhæftet kort oplæg til initiativ som tænkes at skulle erstatte ”Folket åbner 
tinget”. Til diskussion og beslutning om vi vil bakke op. 
5. Telefonåbningstid om eftermiddagen – hængeparti fra Middelfart, hvor vi besluttede at afvente at vi 
havde nærlæst MSI rapporten. 
6. Opfølgning vedr. 72 timer / anmeldelse af vold. – Jeg genfremsender KL notat og tænker at artikel fra 
Socialpædagogen 24/15 også kan indgå i drøftelsen. 
 
Ad. 1) MSI 2015 
Gennemgang af prioriteringskort for at få forståelse for metoden og opbygningen af rapporten og de 
anbefalinger som ligger fra MSI. Bestyrelsen tilslutter sig at vi skal arbejde videre ud fra det notat som er 
udarbejdet.  Bestyrelsen giver opbakning til at der arbejdes videre med anbefalingerne i FU regi, og at 
temaet om rådgivning drøftes i samarbejde med de ansatte. 
 
Punkt 5 på dagsorden vedr. telefonåbningstid lægges ind i denne diskussion. Afstedkom diskussion om 
tilgængelighed og tidsrum for telefonåbningstid. Der er enighed om at det nuværende antal åbningstimer 
på telefonen med en eftermiddagstid kan fastholdes. Dog kan det diskuteres om den nuværende åbningstid 
er hensigtsmæssig – eller om der skal være en dag mere om eftermiddagen og så lukket en formiddag – 
eller om åbningstiden skal strækkes længere på nogle dage. 
Der arbejdes videre med dette på kontoret og det undersøges mere grundigt, hvordan opkald fordeler sig 
henover ugen mhp. om der i det materiale vil kunne hentes begrundelser for at regulere i åbningstiderne. 
 
Ad. 2) SPIF 
Oplægget fra Actant blev diskuteret, det er mange penge og der er måske for meget facit i produktet i 
forhold til en forventning om at få værktøjer til at udbrede diskussion af faglighed. 
Hvad bliver pengene i tilbuddet brugt til? – der ønskes et mere præcis regnskab, og at vi får vished omkring 
”juristeriet” i aftalen – er der behov for at få det gennemlæst af jurist i Forbundet? 
Det lægges i SPIF gruppen at følge op i forhold til de spørgsmål der er rejst. 
Faglighedsambassadør begrebet er bragt i spil – kan der laves en opstilling på udgifter til frikøb? 
Dette er lidt svært at arbejde med, da vi ikke rigtig har diskuteret hvordan vi skal forstå ambassadørrollen 
og i hvilket omfang vi vil brug dem. 
Den diskussion henstår. 
 



I forhold til arbejdsmiljø delen af SPIF blev det besluttet, at Lars Mødekjær frikøbes 160 timer i de næste 16 
uger for at arbejde med de elementer omkring AMR gruppen som vi har drøftet og som er skrevet i 
Masterplanen. 
 
Ad. 3) Masterplan 
Vedhæftet referatet er udkast til Masterplan, som fortsat har ”huller” som skal udfyldes. Men vi har nu et 
værktøj med en vis substans, som vi kan præsentere på TR møderne i uge 4. 
 
Ad. 4) Broen til fremtiden 
Dette initiativ er tiltænkt at erstatte ”Folket åbner tinget”, som vi de sidste 2 år har bakket op om og givet 
økonomisk støtte. 
Bestyrelsen tilslutter sig, at vi fortsat skal være en del af det nye initiativ. 
Vedhæftet et kort oplæg fra initiativgruppen, som Lars P. er en del af. 
 
Ad. 6) Opfølgning vedr. 72 timer 
KL notat, som siger både ”buh og bæh” og kan tolkes ind i den forståelse man ønsker. 
Notatet er sendt til kommunerne og vil formodentlig blive diskuteret i alle kommuner 
Derfor skal vi være opmærksomme på, hvordan der arbejdes med problemstillingen i de enkelte 
kommuner? 
Notatet sendes ud til TR gruppen, sammen med et kort notat som beskriver hvordan bestyrelsen anskuer 
problemstillingen og hvilke anbefalinger vi vil give til, hvordan man bør arbejde med det lokalt. 
Dette notat skrives i FU. 
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