
Nyt fra din kredsbestyrelse 
Besøg fra formanden og debat om overenskomst
Kredsbestyrelsen drøftede på mødet den 2. marts de netop indgåede over-
enskomster. Blandt andet via virtuelt besøg fra formand Grete Christensen. 
Først gav formanden sin udlægning af aftalerne - så stillede KB spørgsmål.

- Det var rigtig fedt at have hende med. Hun gav et godt indblik i nuancer-
ne af, at det, der kommer ud i pressen om overenskomsten, ikke altid er 
det fulde billede. De nuancer er vigtige for os at få, så vi på den måde kan 
nuancere billedet over for vores medlemmer, fortæller Alexander Støttrup, 
KB-medlem og sygeplejerske på retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universi-
tetshospital. 

Spørgsmålene fra kredsens bestyrelsesmedlemmer centrerede sig i høj grad om den del af OK-af-
talen, hvor DSR har forpligtet sig til at afsøge positive eksempler på en mere fleksibel hverdag for 
landets sygeplejersker. 
 
- For mange af os er §3 stk. 2 i overenskomsten en form for arvesølv (en paragraf, der i hovedreglen 

betyder, at den enkelte sygeplejerske er ansat ved én institution og derfor 
kun er forpligtet til at arbejde der, red.). Vi kan ikke blive ved med at holde 
det ud i strakt arm, når denne paragraf udfordres af arbejdsgiver. Derfor 
er det bedre at være tæt på arbejdet med at udvikle nye arbejdsformer, i 
stedet for at arbejdsgiver selv kører projektet, uden vi kan være med til at 
præge det. At stå udenfor giver os ikke medindflydelse. Det var den forkla-
ring, Grete gav, hvilket giver mig en form for tryghed. Det gav mig en forstå-
else af, hvorfor man har valgt at medvirke til arbejdet, hvilket jeg tænker er 
klogt, fortæller Maritta Pedersen, der er KB-medlem og ansat på plejecenter 
Vesterled. 

Fokus på omgangstone og debatkultur
Lige siden Sofie Linde stillede sig på scenen til Zulu Comedy Galla og levere-

de en af årtiets mest omtalte taler, har der været fokus på krænkelser og sexisme. Kredsbestyrelsen 
havde også emnet på dagsordenen, og talte om både forebyggelse og debatkultur. 

- Der sker en bevægelse i vores samfund i forhold til, hvad kan man sige og hvad kan man gøre. Det 
er vigtigt at have fokus på, forklarer Maritta Pedersen. Alexander Støttrup uddyber:

- Der skal være plads til debat og uenighed i en politisk organisation som vores. Når det er sagt, så 
er det afgørende, at emnet løbende tages op til debat, så også nyvalgte politikere bliver introduce-
ret til organisationens værdier. Derudover er det et område, hvor samarbejde på tværs af regioner-
ne om erfaringer med fordel kan etableres, forklarer Alexander Støttrup. 

Begge er enige om, at emnet løbende skal tages op på KB-møder.  
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