Nyt fra din kredsbestyrelse
FORHANDL DIN LØN
Dansk Sygeplejeråd vil søsæ e en lønstrategisk indsats med fokus på lokalløn. Forhåbningen er, at medlemmer af Dansk Sygeplejeråd får øget opmærksomhed på muligheden på at s lle krav l deres løn, hvis de ski er job. Ligeledes er det vig gt, at medlemmer forstår vig gheden af ikke at acceptere en ny s lling, før lønnen er a alt.
Senere på året lancerer Dansk Sygeplejeråd et lønbarometer, som medlemmerne
kan bruge som inspira on l at orientere sig i. Her bliver ikke tale om en egentlig lønberegner men mulighed for at ﬁnde gennemsnitslønninger for sygeplejersker med en
bestemt s lling, lønforløb og anciennitet. Øvrige nysgerrige vil kunne klikke sig rundt
og undersøge, hvordan gennemsnitslønnen ser ud for forskellige grupper af sygeplejerskes llinger.
”Det er en meget relevant indsats,” mener Kirsten Blaabjerg Pedersen fra kredsens
bestyrelse.
”Der er mangel på sygeplejersker i øjeblikket, og derfor har vi et åbent vindue
og bedre mulighed for at forhandle om vores løn. Sam dig er vi i kredsbestyrelsen
bevidste om, at ﬂere sygeplejersker har svært ved at sæ e sig selv på dagsordenen
og dermed s lle krav om en god løn, og derfor håber vi, at denne indsats kan hjælpe
sygeplejerskerne,” uddyber hun.
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FOLKETINGSVALG: SÆT DIT PRÆG PÅ DEBATTEN
I skrivende stund har statsminister Lars Løkke Rasmussen endnu ikke udskrevet valg l Folke nget, men senest
den 17. juni skal danskerne sæ e deres kryds. Forinden venter en del valgmøder, hvilket kredsens bestyrelse
opfordrer l, at midtjyske sygeplejersker deltager ak vt i.
”Det er væsenligt, at vi som sygeplejersker bidrager l deba en og deltager i de valgmøder, der vil komme,
når valget l Folke nget bliver udskrevet. Derfor har vi som bestyrelse talt om, hvordan vi kan skabe synlighed
om, at vi som sygeplejersker kan være med l at vælge en regering, der har fokus på de sundhedspoli ske udfordringer,” fortæller Benjamin Rask Pedersen, der er kredsbestyrelsesmedlem.
”Tænk over, hvordan de enkelte par er vægter det sundhedspoli ske område, inden du sæ er dit kryds,”
opfordrer Kirsten.
SYGEPLEJERSKER PÅ FULDTID/DELTID
Bestyrelsen drø ede også, hvordan de vil arbejde videre med det generalforsamlingsbeslu ede forslag om:
’Frem dens gode sygeplejefaglige arbejdsliv’ som bl.a. indeholder fokus på sygeplejersker ansat på hhv. del d
eller fuld d. Kredsen ønsker at insistere på, at sygeplejersker har ret l fuld d. Ikke pligt.
”Mange vælger at gå ned i d, når de har små børn, og så glemmer de måske at bede om fuld d igen, når
børnene er blevet større. Eller også har de fundet sig l re e med et arbejdsliv på del d,” fortæller Kirsten.
”Problemet er, at mange sygeplejersker ikke tænker over, hvad deres del dsansæ else har af konsekvenser
på den lange bane. Herunder på deres livsløn og samlede pension,” uddyber Benjamin.
Bestyrelsen har derfor drø et idéer l, hvordan det bl.a. faktuelt kan lø es at få fokus på fordele og ulemper
ved en fuld ds- og del dsansæ else.
VIDERE ARBEJDE MED KONGRESBESLUTNINGER
Hovedbestyrelsen beslu ede i oktober 2018, at der skal nedsæ es arbejdsgrupper, som vil være involveret i det
videre arbejde med kongresbeslutningerne. På den baggrund nedsæ es der arbejdsgrupper med deltagelse af
repræsentanter fra alle bestyrelser i DSRs kredse, herunder naturligvis også i Kreds Midtylland.
”Der var stor interesse for at deltage i arbejdet, og tre af vores kredsbestyrelsesmedlemmer vil deltage i det
kommende arbejde med kongresbeslutningerne om hhv. demokra sk valg l kredsbestyrelser, ﬁreårige valgperioder og elektroniske afstemninger l alle kongresbeslutningsforslag,” bere er Kirsten.
Læs mere om kongresbeslutningerne via www. dsr.dk/om-dsr/fakta-om-dsr/aaret-der-gik-i-dsr/kongres-2018/
kongresforslag-2018
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