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Kl. 08.30 - 08.45 Velkomst

Kl. 08.45 - 09.45 Opfølgning på undervisning om MED (fra 
TR-områdemøde maj 2019)

Kl. 09.45 - 10.00 Pause

Kl. 10.00 - 11.00 Ligeløn og ligestilling

Kl. 11.00 - 11.15 Pause

Kl. 11.15 - 12.15 Opfølgning på løn og forhandling (fra TR-
områdemøde november 2019)

Kl. 12.15 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 14.30 Budget (opfølgning fra TR-områdemøde 
september 2019)

Kl. 14.30 - 14.45 Kaffe

Kl. 14.45 - 15.30 Nyt fra Kredsen
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OPFØLGNING PÅ TR-OMRÅDEMØDER 2019

KB/TR seminar 2018 + områdemødet februar 2019

•MED

Opfølgning: I TR-kollegier + FTR møder 
december 2019

Maj 2019

•SUNDHEDSØKONOMI

Opfølgning: TR-områdemøder februar 2020

September 
2019

•LØN

Opfølgning: Handleplan?  

Fik du inddraget din kollegaer?

November 
2019



REGIONALT TR-OMRÅDEMØDE 26.2.20
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MED
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INDHOLD

1. Kort introduktion til emnet v/faglige konsulenter

2. Politisk input og dialog v/kredsformand Jytte Wester

3. Opsamling MED v/faglige konsulenter
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MED 
POLITISK INPUT OG DIALOG

Hvem fra FTF er ikke med i 

FH?

Konsekvenser for udpegning 

til MED

MED-udpegning

Hvem udpeger?

Hvem repræsenterer man som udpeget?

Samarbejde på tværs af 
medarbejdergrupper i hverdagen!

Hvilke udfordringer oplever I i
hverdagen?



Arbejds-
forhold

Personale-
forhold



Arbejds-
forhold

Samarbejds-
forhold

Personale-
forhold

Arbejdsmiljøforhold

MED-UDVALGETS OPGAVER

De lovpligtige 
arbejdsmiljø-
opgaver.
Se fordeling i 
den lokale 
MED-aftale
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OPFØLGNING PÅ MED-OPGAVEN

Opgave

Egen refleksion 2 min. – hvordan går det med dit MED-
arbejde?

Tag en runde - hvordan synes du
det går med MED-arbejdet? 
Herunder har du/I fulgt op på
opfølgningsplaner fra mødet
den 22. maj 2019.

I første omgang er der én der taler
mens resten lytter.
2-3 min. pr. deltager.
Bordformand styrer tiden.

MED-aftalen for Region 
Nordjylland
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OPFØLGNING PÅ MED OPGAVEN

Spørgsmål med afsæt i opfølgningsskemaer fra MED tema:

Fra reaktiv til proaktiv - sætter du selv punkter på 

dagsordenen eller lytter du til de andres punkter….?

Er der balance mellem de vilkår du har – de forventninger 

der er – de ambitioner du har?

Inddrages kollegaer aktivt?

Hvad prioriterer du højest og hvorfor – dagsorden, selve 

mødet, referatet?

Har du (gen-) læst MED-aftalen og gav det nogle ”aha-

oplevelser”?

MED bygger på gensidig dialog og respekt –

hvad gør du, hvis den ikke er tilstede?

Bruger du din FTR og dine TR-kollegaer – hvordan?
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LIGELØN 
i et overenskomstperspektiv

v/kredsnæstformand 

Christina Hay Lund
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ÅRSAGER TIL ULIGELØN
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• Det kønsopdelte arbejdsmarked

• Kaldstanken

• Husmor-normen

• Tjenestemandsreformen af 1969

• Familievenlige goder

• Deltid

• Decentrale lønmidler
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HVAD ER DER SKET SIDEN SIDST?

• 5. december: Bedre mulighed for fuld tid – en fælles 
målsætning mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske 
Regioner

• 10. januar: Aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om 
1000 flere sygeplejersker. Til aftalen hører ret til fuld tid for 
ansatte på sygehusene.

• 6. februar: ”Fuldtid skal fremtidssikre det kommunale 
arbejdsmarked” – en aftale mellem KL og 
Forhandlingsfællesskabet. 

➢ Fælles: Fuldtid som normen med mulighed for deltid.
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HVAD BETYDER DET?

• En ansættelse på fuldtid betyder højere livsindkomst og højere 

pension for den enkelte medarbejder. 

• En arbejdsdag mindre om ugen betyder, at de årlige indbetalinger 

til pension bliver omkring 20% mindre.

Eks: 

✓ Nyuddannet, 25 år, 37 timer/uge: 69 år, Pension 122.000 kr. 

årligt

✓ Nyuddannet, 25 år 30 timer /uge: 69 år, Pension 98.000 kr. 

årligt

➢ Forskel på 2000 kr./måned, svarende til et fald på 20%.
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HVAD BETYDER DET?

• Kvinders gennemsnitsalder er 83 år. Det betyder 14 år på pension. 
Det betyder en forskel på 336.000 kr. mindre ved deltid fremfor 
fuldtid.

• Hvis man arbejder på 30 timer fra 30 - 40 år, men ellers 37 timer, vil 
den livsvarige pension være 116.000 kr./årlig. Svarende til et fald på 
5% ift. fuld tid.

• Tjek www.pka.dk
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LIGELØN VIA 
OVERENSKOMSTFORHANDLINGER?
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DRØFT VED BORDENE

1. Hvilke krav og ønsker hører 
I allerede nu fra kollegaer?

2. Hvordan vil I kategorisere 
dem – fx familievenlige 
goder eller lønudvikling?

3. Hvilke fordele/ulemper kan I 
se ved kravene?
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LØN OG FORHANDLING
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INDHOLD

1. Kort introduktion til emnet v/faglige konsulenter

2. Opsamling på forhandling og nyansættelser v/faglige 
konsulenter

3. Politisk input og dialog v/kredsformand Jytte Wester
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LØN OG FORHANDLING
POLITISK INPUT OG DIALOG
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Hvordan understøtter og hjælper 
vi hinanden bedst i hverdagen 

(kreds – FTR – TR) ift. 
forhandling?

LØNTJEK



OPFØLGNING PÅ LØN OG FORHANDLING
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+
Forhandling 

(gøre for)
Involvere 

(gøre med)
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OPFØLGNING PÅ LØN OG FORHANDLING

Hvordan kan vi skabe en kultur, hvor det er legalt at 
drøfte løn til ansættelsessamtaler – hvad er TR’s
rolle?

Barrierer i forhandlingen

21
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INDHOLD

1. Kort introduktion til emnet v/faglige konsulenter

2. Politisk input og dialog v/kredsnæstformand Helle Kanstrup

3. Opsamling på budget v/faglige konsulenter

På det regionale område kommer punkt 3 før punkt 2.
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BUDGET
POLITISK INPUT OG DIALOG

FOKUS PÅ BUDGET 2021!

Hvad kan I gøre allerede nu?
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OPFØLGNING ØKONOMI - BUDGET 2021
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OPFØLGNING ØKONOMI

Walk and talk

10 min fortælling og udspørgen

Når I kommer hjem, så skal du genfortælle, det du hørte 

(ca. 2 min)

Fælles opsamling ved bordene – hvad har I brug for fra 

- FTR

- Politiker

- Faglig konsulent

- Arbejdsgiver

Bordformand samler op og nedfælder på flipover



OPFØLGNING ØKONOMI

Hvordan sikrer du at budget og regnskab behandles kvalificeret 

på MED/personalemøde (årshjul)?

Arbejder du for at gøre dine kollegaer interesseret i økonomi –

hvordan?

Koncerninfo – anvender du det og hvordan?

Har du indhentet hjælp til gennemgang af ”afdelingens” budget 

(Økonomi, kollega TR, FTR, faglig konsulent, politiker)?

Hvad har du af konkrete tiltag/planer ift. budget 2021?

Hvordan arbejder du evt. med ”samhandel” 

(søjletænkning/helhedstænkning)

Budget og regnskab - tilgår du det med en kritisk udspørgen

eller forandringsparat tilgang?



TR-OMRÅDERMØDER OG TEMAER

Drøft hvordan har processen været fra KB/TR seminar –

temaer på TR-områdemøder – opsamling (i dag)

Giv eksempler på gode og dårlige resultater

Hvad betyder det, at man har meget forskellig erfaringer

Input til det videre arbejde
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NYT FRA KREDSEN
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OK 21

Fagkongres 2020

og 12. maj 2020

AKTIVITETER 2020

Hold øje med 
www.dsr.dk under 
‘Arrangementer’

http://www.dsr.dk/

