Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

OVERENSKOMST 2018
Kredsbestyrelsen har drø et udviklingen i overenskoms orhandlingerne, der pt. er i
hårdknude og derfor overgået l Forligsins tu onen.
”Dansk Sygeplejeråd er blandt de faglige organisa oner, der har varslet 10% af
personalet i strejke, da vi ønsker bedre løn og vilkår, end det fremgik af det forhandlingsoplæg, arbejdsgiverne har præsenteret for de oﬀentligt ansa es og statens forhandlere.
I kredsbestyrelsen følger vi naturligvis forløbet tæt, og selvom vi ikke håber, at det ender
med en konﬂikt, så er vi i gang med at forberede os ned l mindste detalje, så vi er klar
fra den 4. april, hvis en konﬂikt bliver en realitet,” fortæller kredsbestyrelsesmedlem Kirsten Blåbjerg, der er fælles llidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Aarhus Kommune.
”Det er vig gt, at vi er mange, der står sammen, og at vi står fast,” lføjer bestyrelseskollega Marianne Würtz, der er hjemmesygeplejerske i Aarhus Kommune.
”Kredsen har beslu et at s lle øvrige ak viteter i bero, så der er mulighed for, at
kredsens formandsgruppe kan gæste de arbejdspladser, der må e ønske det,” fortæller
Kirsten.
DSR og øvrige faglige organisa oner har indkaldt l stormøde for llidsrepræsentanter den 22. marts 2018.

Kredsbestyrelsesmedlemmer
Kirsten Blåbjerg (tv) og
Marianne Würtz.

På www.dsr.dk/midtjylland kan du se en oversigt over de orienteringsmøder om
OK18, som kredsen løbende planlægger på midtjyske arbejdspladser. Samme
sted kan du bl.a. også ﬁnde svar på de o est s llede spørgsmål.
TR-INDSATS I KREDS MIDTJYLLAND
I 2016 vedtog den midtjyske bestyrelse et projekt omhandlende en særlig
TR-indsats på ﬁre midtjyske arbejdspladser. Projektet blev igangsat i maj 2017
og afslu et med en evaluering i begyndelsen af 2018. Indsatsen sker med henblik på at styrke llidsrepræsentanternes rolle.
”Under bestyrelsesmødet evaluerede vi på projektets resultater, og vi
blev enige om, at man de e e erår kan udbyde projektet l andre midtjyske
arbejdspladser. Af evalueringen fremgår det, at de TR-kollegier, der har været
involveret, har været glade for at deltage, og derfor mener vi, det giver god
mening at fortsæ e lbuddet,” fortæller Kirsten.

NÆSTE ORDINÆRE KONGRES I DSR
Når foråret har ramt Danmark, skal DSR e er planen a olde kongres i Dansk Sygeplejeråd fra den 14.-17. maj på
Hotel Nyborg Strand på Fyn. Bestyrelsen drø ede og kom med kommentarer l et muligt midtjysk kongresforslag om
frem den for den danske forhandlingsmodel.
”Jeg synes, kongressen er et oplagt forum at beny e l at få diskuteret Den Danske Model – særligt i disse
der, hvor overenskoms orhandlingerne foregår,” siger Marianne.
FUSION MELLEM LO/FTF
9. marts 2017 beslu ede DSR på en ekstraordinær kongres at bakke op om en fusion mellem LO og FTF, som DSR er
en del af. Beslutningen blev taget på baggrund af afstemning.
Forud for denne beslutning har kredsens bestyrelse på ﬂere bestyrelsesmøder diskuteret den mulige fusion,
som bestyrelsen har udtrykt forskellige holdninger l. Fusionen kan blive en realitet fra den 1. januar 2019, hvis både
LO og FTF godkender fusionsplanerne på deres ekstraordinære kongresser den 13. april.
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