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Referat af bestyrelsesmøde d. 2/11-2017 

 

Til stede: Lars P., Britt, Rita, Lars M., Marlene, Jens, Mogens, Morten, Conni, Michel, Lea, Svend, Margit, 

Anni, Uffe (kom senere) og Christina (referent) 

Fraværende: Niels (afbud) 

1. Orientering – information og drøftelse fra kredskontor og bestyrelsesmedlemmer 
Konstitueringer:  
 
Næstformand: Svend er genvalgt 

 

 Til HB 
1. Suppleant: Michel er valgt  
2. Suppleant: Marlene er valgt 
3. Suppleant: Svend er valgt 

 

 FU  
Lars M er genvalgt 

 

 Centrale udvalg i SLC der har repræsentation fra alle kredse 
Uddannelsesudvalg: Lars P. er genvalgt 
Økonomiudvalg: Svend er genvalgt 
Arbejdspladsudvalg (det tidligere TR-udvalg): Svend er genvalgt 
OK-udvalg: Rita er valgt 

 

 Repræsentantskabet i LO Hovedstaden:  
Lars P., Lars M. og Jens er genvalgt. Rita er valgt som suppleant. 

 

 Fuldmagter vedr. kredsens økonomi. 
Bestyrelsen gav fuldmagt til at Svend og Lars P. fortsat varetager godkendelse af betalinger mv. 
omkring økonomien. Svend, Lars P., Rita og Lisa har betalingskort til betaling af andre indkøb. 

 

 Orientering om kontorsituationen – sagsbehandlerstilling og overvejelser om frikøb.  
Hanne Mandrup er ansat i en 37 times stilling som sagsbehandler fra den 1. december 2017.  
En del af Hannes opgaver vil også omkring det administrative arbejde.  
Karen Maries sidste dag bliver d. 19. december. Der vil ikke blive holdt officiel afskeds 
reception, men en frokost for en mindre kreds af personer som Karen Marie har arbejdet 
sammen med.  
Annemarie vil fra nytår gå ned i tid, til 3 arbejdsdage om ugen.  
Som en del af den proces der pågår lige nu om at skabe sammenhæng i alle opgaver på 
kontoret, lægger FU op til, at der kan arbejdes med at et bestyrelsesmedlem bliver frikøbt til at 
varetage flere opgaver på kontoret. Bestyrelsen bakker op om planen. 

 

 LO hovedstaden – prisuddeling af midler fra arbejdspladsudviklingsfonden 
Bestyrelsen i arbejdspladsudviklingsfonden har i år valgt at uddele 2 priser a 25.000 kr. til TR 
eller faglige personer der har gjort en særlig indsats over for sine kollegaer. 
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Vi drøftede muligheden for at sende det ud til alle medlemmer men det er lige sent nok ift. 
kommende prisuddeling men i fremtiden, når der kommer lignende pris uddelinger, skal det 
sendes ud til medlemmerne. 
Forslag fra Mogens om at vi laver en lokal prisuddeling lignende LO på et mindre beløb, eks. 
5.000 kr. til understøttelse af arbejdsmiljøet. Vi tager beslutning om dette på det kommende 
seminar. 

 

 OK med Grennesminde 
Svend orienterede om at der næsten er lavet overenskomst med Grennessminde. Der bliver 
lavet en urafstemning på arbejdspladsen og den vil være gældende fra 1/6-2018 i et år. 

 

 Juletræsfest d. 2. december 
Muligheden for tilmelding blev lukket efter få dage da der var 110 tilmeldte. Michel er blevet 
tovholder da hverken Svend eller Lars P. deltager. På selve dagen vil det være Michel, Niels, 
Conni, Christina, Mogens og Jens og Lea der varetager arrangementet. 

 

 Utilfredshed med maden til bestyrelsesmøder.  
Der har i flere omgang været udtrykt utilfredshed med kvaliteten af det mad der bliver serveret 
på møderne. Vi er enige om at utilfredshed og overvejelser om kvaliteten af forplejning til 
møder, holder vi inden for bestyrelsen og lader det ikke gå ud over personalet. Vi drøftede om 
der skal afsættes flere midler til maden. Hvis vi skal afsætte flere penge til forplejning så tager 
vi beslutning på et senere tidspunkt når vi taler økonomi. 

 
2. Diskussion vedr. lokalaftale om ansættelse af afløsningspersonale 

Punktet har været diskuteret i det lokale OK udvalg som ønskede en drøftelse i bestyrelsen med henblik på, 
at få afklaret holdningen til den form for aftale. Vi laver den første behandling af problemstillingen i dag og 
OK udvalget vil udarbejde et ordentligt oplæg til et kommende bestyrelsesmøde hvor vi endeligt tager 
beslutning.  
Perspektiver på problemstillingen: 

- Fastansatte der ansættes som afløsningspersonale, der ikke kender deres arbejdstid 4 uger frem, 
tager ekstra tjenester uden at få overarbejde for det. Det er problematisk at man på den måde 
undergraver OK. 

- Det er ikke en aftale som alle TR kan lave. Kredsen/FTR skal ind over for at lave det.  
- Forbundet har foreslået at det bliver skrevet ind i aftalen at beskyttede fridage skal planlægges og 

overholdes. 
- Det vil være hensigtsmæssigt at det kun gælder medarbejdere ansat på ca. 30 timer 

 
 

3. Velfærdens dag 
Status på aktiviteter omkring ”Danmark for velfærd”.  

 Afrapportering fra TR stormødet d. 4. oktober. 
Der var 3.500 TR der deltog. Man sad opdelt i kommunerne men kreds Storkøbenhavn kom til 
at sidde lidt spredt. Det var et godt oplæg fra Knud Aarup og der var god stemning ved 
bordene. Der blev lagt op til flere initiativer, - blandt andet demo d. 7. november. 

 Aktiviteter d. 7. november og beslutning om tilslutning til fremadrettede aktiviteter. 
Vi håber at rigtig mange vil deltage. Opfordring til dem der arbejder med kommuner der 
planlægger andre aktiviteter om at lægge aktiviteter op på Facebook siden.  
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 Repræsentantskabsmøde d. 15. november 
Der skal tages en diskussion om hvordan vi forholder os til at der er forbund der ikke deltager 
og hvilken retning aktiviteter vedr. velfærdsdagsorden skal tage.  

 Per Olsen har netop sendt mail til hovedstadens faglige organisationer om de vil støtte 
arrangementet på tirsdag økonomisk.  
Vi besluttede at støtte med 10.000 kr. Vi ønsker fortsat at være med til at støtte op om 
kommende initiativer ift. ”Danmark for Velfærd”. Vi havde en længere drøftelse omkring 
værdien af demonstration versus andre aktiviteter ift. at mobilisere til fællesskab og solidaritet. 

 
4. Kommunalvalg 

Status på aktiviteter 

 Valgmøder. Der var 20, 15 og 11 der deltog på de 3 valgmøder. De tilkendegav at det var et 
godt arrangement og gav en større forståelse af politiske sammenhænge. Så vi kan godt 
konkludere at det var en succes selv om vi godt kunne have ønsket at der var flere der deltog. 
Måske skal vi overveje om 3 dage er for mange og vi kunne gøre det på 2 møder. 

 Der er 2 kendte kandidater inden for kredsen.  

 Vi vil gerne støtte op om andre initiativer ift. at komme i dialog med opstillede kandidater. Hvis 
vi hører eller ser andre arrangementer, så giv besked til Lars P., så vi kan gøre opmærksom på 
dem og invitere til deltagelse. 

 Valgmødet på Herlev hospital og valgmøde i LO i forlængelse af demonstrationen på tirsdag er 
aflyst pga. for få tilmeldte.  

 
5. Opfølgning fra konferencen i Stockholm 

Lars P. gav en kort opsamling med input fra andre der deltog. Der var 12 deltagere her fra kredsen. Temaet 
var arbejdsmiljø. Svenskerne havde planlagt meget med arbejdsmiljø og der var også en del med tyngde 
omkring opgøret med NPM. Sidstnævnte har vi i DK arbejdet med igennem flere år, så det kom på den 
måde til et udtryk for at landene afviger fra hinanden. Der var også besøg på forskellige behandlings- og 
væresteder for børn og unge. Det var spændende at se andre måder at organisere arbejdet på, men også 
tankevækkende ift. ressourcer og kvalitet. 
Vi besluttede at vi fortsat bakker op om formen og ønsker at deltage på konferencen i 2019 

 
6. Status på forberedelsen til bestyrelsesseminaret d. 28-29. november og årsplan for 2018 

Lars P. orienterede om rammeprogram og planer for seminaret i Tune i slutningen af november. Vi skal 
beslutte om vi fortsat skal have de udvalg vi har og om vi yderligere skal have andre udvalg og hvem der 
skal være repræsenteret i dem. Vi skal beslutte om Masterplan er den form vi skal arbejde med 
fokuspunkter og mål for det kommende år. Vi skal beslutte hvordan service niveauet skal være 
fremadrettet som oplæg til personalekonferencen d. 12. december. Der vil også blive indlagt lidt sjove 
indslag i løbet af dagen og til underholdning om aften.  
Vi skal også tage stilling til hvordan information fra kredsen fremover skal være; nyhedsbreve, Facebook, 
hjemmeside mm. 
Årsplan 2018. Der blev uddelt en foreløbig oversigt over bestyrelses og delegations samt følgende møder 
og arrangementer; 

- Landsdækkende bestyrelseskonference for alle kredse i SL d. 11-12. januar i Århus 
- Nytårskur d. 26. januar 
- Fælles delegationsmøde med kreds Nordsjælland fredag d. 8. juni 
- Kongres på Nyborg strand d. 13-15. november 
- Generalforsamling d. 26. september 
- Socialpædagogernes dag d. 2. oktober 
- Juletræsfest d. 1. december 
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Der vil blive udsendt en oversigt til bestyrelsen med alle mødedatoer, når de sidste møder er endeligt på 
plads. 
 

7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 


