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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 10. december 2019 
 

1. Mødets åbning 
Dette møde er det sidste hvor Jan Villumsen deltager som kredschef. Pr. 31.12.2019 
fratræder han stillingen som kredschef  i kreds Syddanmark for at gå på efterløn. 
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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra KB møde den 30. september 2019 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_den_30_september_2019.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_den_30_september_2019.pdf


3. Sager til behandling 
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3.1 Folkemøde 2020 
Indstilling: 

• At KB beslutter medlemsturen til Folkemødet bliver lørdag den 13. juni 2020 
 
Sagsfremstilling: 
I år havde kredsen arrangeret endags bustur for medlemmerne, lørdag den 12/6, til 
Folkemødet på Bornholm. Desværre var der ikke så mange deltagere fra KB og 
kontoret tilbage til at være sammen med deltagerne den lørdag. Derfor besluttede 
kredsbestyrelsen på møde den 26. august 2019, at næste års bustur til Folkemødet 
skulle være om fredagen, så der ville være flere til at tage sig af medlemmerne. 
  
Vi er desværre løbet ind det problem at der ikke er ret mange færgeafgange til og fra 
Bornholm om fredagen. Efter henvendelse til Færgeselskabet er orienteringen, at det 
ikke er sandsynligt der bliver sat ekstra færger ind, da det er den dag hvor færrest 
rejser til og fra Folkemødet.  
Det vil betyde at hvis medlemmerne kommer med den første færge fra Ystad, og 
tager med den sidste hjem, vil de få ca. 4 timer i Allinge. Hvilket jo er meget kort tid i 
forhold til den lange transport. 
Kredsbestyrelsen bedes derfor tilkendegive om de der deltager på Folkemødet er 
indstillet på at være tilstede i Allinge indtil bussen er kørt retur lørdag aften. 
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3.2 Kreds Syddanmarks lønstrategi / politik 
Indstilling: 

• At KB har første drøftelse af revision af lønpolitik 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsens nuværende lønpolitik har efterhånden fungeret i flere år. 
Grundlæggende afspejler den en række væsentlige holdninger til lokal løndannelse 
beskrevet i en tekst, der kan danne rammen for lønforhandlinger både når TR 
forhandler lokalt og kredsen tilgår forhandlinger mere overordnet. 
 
Afsættet i det medsendte bilag er, at teksten grundlæggende afspejler holdninger, 
der også i dag giver mening at fastholde. Der er dog også sket en 
forandring/udvikling af vores interne sprogbrug, hvorfor der er behov for sproglige 
tilretninger ligesom der er behov for at justere indledning, når kongressen har 
vedtaget ny vision. 
 
Der er også mere principielle overvejelser. Derfor er ønsket at KB har en indledende 
og principiel drøftelse af 2 områder. 
 

1) I dag står tilbageløbsmidler fremhævet som en væsentlig metode til at kræve 
mere i løn. Den måde der i dag frigøres midler lokalt til løndannelse, foregår 
anderledes end da politikken blev skrevet. Derfor lægges op til at begrebet 
fjernes i politikken. Det vil fortsat kunne være en teknisk tilgang ved en 
forhandling, hvor det giver mening, men vil ikke skulle være et 
omdrejningspunkt i lønpolitikken. Vurderingen er, at det risikerer at flytte 
fokus til en fastsat ramme, hvor målet er at sikre større lønudvikling. Se 
teksten i oplæg. 
 

2) Beløbskrav ved forhandling er i dag 10.000 kr. i 06-niveau. Der er behov for 
revurdering af beløbet. Se teksten i oplæg. 

 
Derudover har formandskabet tidligere udarbejdet et notat om tilgang til 
engangstillæg. Det er vurderingen at dette med fordel kan implementeres i en 
revision af lønpolitikken. Derfor er hovedpointen skrevet ind i det reviderede oplæg. 
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3.3 Status på F lokalstruktur  
Indstilling: 

• At KB drøfter oplæg til FH lokalstruktur 
 
Sagsfremstilling: 
Processen med etablering af ny lokal struktur i FH nærmer sig den afgørende fase. 
Et af de sidste og derfor vigtigste møder afvikles 10.12 samtidig med KB mødet i 
kredsen. Derudover resterer der maksimalt 2 møder i starten af det nye år, før 
arbejdsgruppen skal aflevere sit arbejde og indstilling til et udvalg under FH´s 
bestyrelsen. 
Det forventes, at den endelige beslutning om struktur træffes i FH´s bestyrelse inden 
udgangen af juni 2020, så beslutningen kan implementeres rundt i landet inden 
udgangen af 2020. En ny struktur skal være på plads pr. 1.1.2021. 
 
Kredsbestyrelsen har løbende fået nyhedsbreve med status og proces. Dette giver et 
helt overordnet billede af f.eks. hvilke opgaver, der skal løses, samspil med centralt 
FH og retning for påvirkning af samfund lokalt. Den sidste del af processen kører 
fortsat helt lukket og belagt med tavshed. Det handler om, hvor stregerne for en ny 
struktur skal trækkes, hvor mange lokale enheder, der skal etableres, lokalt råderum 
og ikke mindst økonomi. 
 
Der har netop været afviklet årsmøde i FTF (der foregår hvert andet år i ulige år). Der 
deltog relativt få organisationer og relativt få medlemmer. Bestyrelsen blev genvalgt 
og konstituerede sig med uændret sammensætning, hvilket betyder at Line Gessø 
Hansen og John Christiansen fortsat sidder i bestyrelsen – og John blev genvalgt som 
regionsformand. 
Genvalget var vigtigt, da det er regionsformanden, der har sæde i den centrale 
arbejdsgruppe. 
Der vedhæftes referat fra årsmødet, hvor man særligt kan hæfte sig ved oplæg fra FH 
centralt. Det omhandler proces for struktur og giver et billede af det videre. 
 
Hvad betyder det for DSR? 
DSR får mulighed for at deltage i mere FH-arbejde spredt i kredsen. Det må 
forventes, at de opgaver/samspil, der eksisterer i dag, får et nyt indhold og et nyt 
mere omfattende grundlag at arbejde på. F.eks. vil KPUerne (de kommunalpolitiske 
udvalg) skulle gentænkes. 
Der kommer et antal FH-enheder i vores kreds, som DSR skal involvere sig i. 
Derudover vil der være en række indsatsområder f.eks. AOF og FIG, hvor DSR kan 
øve indflydelse og være med til at beslutte retning. 
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En række af pladserne vil skulle besættes på formandskabsniveau, men der vil 
sandsynligvis opstå en række udvalg, hvor pladserne udmærket kan besættes af 
kredsbestyrelsesmedlemmer. Det kunne give en ny måde at være aktiv på for KB. 
 
Nogle organisationer bruger deres FTR. Udfordringen er umiddelbart at TR og FTR 
repræsenterer en arbejdsplads og ikke f.eks. det private eller statslige i et kommunalt 
område. 
Det vil være en væsentlig drøftelse i starten af det nye år, når vi kender det endelige 
oplæg. 
 
Økonomien vil også kunne blive påvirket af de kommende beslutninger.  
En vinkel er diverse udgifter, hvis vi placerer os i forskellige udvalg.  
En anden vinkel er den grundlæggende drøftelse af hvordan den kommende lokale 
struktur skal finansieres. Der er 2 forskellige kulturer fra FTF og LO, der skal finde 
sin vej.  
I FTF kommer midlerne fra centralt hold og betales af DSR samlet set. 
I LO kommer en mindre del af midlerne fra centralt hold og den største del 
finansieres ved lokalkontingent fra de enkelte organisationer. 
 
Afhængig af beslutning om struktur kan især LO modellen give den udfordring ved 
flere enheder, at der skal finansieres forskelligt i enhederne. 
 
Der er en række overvejelser i DSR om dette. Det vil især være principperne, som 
skal kunne forklares til medlemmerne, der er i spil. 
 
I kredsen er den politiske tilgang fra formandskabet at vi involverer os alle steder, 
hvor der er en mulighed for at være med til at forme og påvirke det fremadrettede 
arbejde. 
 
Der vil på et tidspunkt i processen være behov for at KB drøfter og beslutter rammer 
for økonomi og retning i politiske involvering. Det forudsætter mere klarhed over 
oplæg og vil derfor tidligst kunne dagsordensættes før sommer 2020. 
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3.4 2020 sygeplejerskernes år  
Indstilling: 

• at KB drøfter om de i forbindelse med sygeplejerskernes år 2020 skal tage på 
besøg i klinikken 

• at KB tilslutter sig at alle medlemmer får mulighed for at besøge 
sygeplejemuseet sammen med deres husstand. 

 
Sagsfremstilling: 
WHO har besluttet at sætte fokus på sygeplejersker og jordemødre i 2020 (Year of the 
Nurse and Midwife). Formålet er at sætte fokus på behovet for investering i 
sygeplejersker. Year og the Nurse skal indtænkes alle steder hvor DSR centralt og 
kredsene møder medlemmerne. 
2020 er desuden 200 året for Florence Nightingales fødsel. 
 
En overvejelse er om KB skulle gribe muligheden for også at markere året på en 
anden måde. Enkelte andre kredse har tidligere forsøgt sig med at sætte fokus på 
klinikken i et døgn eller nogle dage med aktive besøg fra KB medlemmer på 
arbejdspladserne. 
Formålet skulle være at sætte en anderledes ramme for dialog om sygeplejerskens 
rolle og via tilstedeværelse i klinikken samle erfaringer og involvere medlemmerne 
på en ny måde i at påvirke retningen for kommende KB indsatser.  
Et besøg i klinikken vil også kunne sætte fokus på kredsbestyrelsens lokale aktuelle 
tema – fastholdelse af kolleger 
Et andet formål kunne være at få input til hvor sygeplejerskerne ser faget bevæge sig 
hen og herunder få input til hvor KB skal gribe kernen i vores profession. Det 
handler om vægtning og balancen mellem den mere grundlæggende sygepleje som 
basis og rygraden i sygeplejen og specialisering i bred forstand. Det får betydning for 
den fremadrettede jobskabelse og uddannelse. 
 
KB bedes derfor drøfte om der skal arbejdes videre med ovenstående ide. 
 
Formanden har arbejdet med en yderligere ide, der kan markere sygeplejerskernes 
rolle. Ideen er at tilbyde alle medlemmer i kredsen sammen med deres husstand 
(ægtefælde og børn) et gratis besøg på sygeplejemuseet i anledning af året. 
Der er overvejet forskellige økonomiske modeller og der fremlægges en til 
beslutning, da emnet er principielt. Det forventes udgiften kan holdes indenfor det 
besluttede budget til medlemsaktiviteter. 
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Grundlaget for den økonomiske ramme er, at der er en forventning om at ikke alle 
16000 medlemmer vil prioritere et besøg. Vurderingen er at under 1000 vil tage imod 
tilbud. 
Derfor er oplæg til aftalen at der aftales en samlet pris for de første 500 medlemmer 
(og deres familier) på 20.000 kr. 
Når dette er opbrugt laves en yderligere aftale. 
 
Prisen er i dag 35 kr. pr medlem og 50 kr. for ikke medlemmer. Børn gratis. 
 
Initiativet skal ses som et element af flere, der vil komme i løbet af året, hvor flere er i 
ide fasen. 
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3.5 DSR’s nye vision 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på DSR’s arbejde med den nye vision 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelsen i kredsbestyrelsen vil tage afsæt i det fremsendte materiale i HB 
dagsorden og deriblandt input fra medlemsmøder i kredsen. 
Der er siden sidste KB møde afviklet 4 temamøder, hvor omdrejningspunktet var 
involvering af medlemmer i visionsarbejdet særligt med afsæt i at danne en 
forståelse af, hvilket fundament visionen skal hvile på. Medlemmerne var 
gennemgående meget aktive og er kommet med mange input til DSR´s arbejde. Alt 
dette er sammenskrevet til ganske få samlende udsagn og sendt til DSR-c. En række 
KB medlemmer deltog i arbejdet og fungerede som procesguide i debatterne i 
gruppearbejdet. 
Der deltog samlet set omkring 200 medlemmer. 
I skrivende stund er der ved at blive udarbejdet de første prototyper til fremtidens 
vision, der skal behandles og besluttes på kongressen i maj. Det forventes, at 
forinden der drøftes konkrete oplæg til vision, vil skulle arbejdes med beskrivelse af 
værdier, hvilket vil indgår i det kommende HB materiale, hvorfor drøftelsen i KB vil 
kunne tage sit afsæt i dette. 
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3.6 B dagsorden  

Sagsfremstilling: 
Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 
Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget. 
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3.7 Sygeplejeetisk Råd 
Indstilling: 

• At KB har 1. drøftelse af indstilling til Sygeplejeetisk Råd 
 
Sagsfremstilling: 
På Dansk Sygeplejeråds temakongres i 2020 skal der vælges medlemmer til 
Sygeplejeetisk Råd. Interesserede kandidater findes af kredsbestyrelsen hvorefter 
Hovedbestyrelsen indstiller kandidater til valg på kongressen. 
Der er forskellige kriterier for at kunne opstille til Sygeplejeetisk Råd, som kan læses 
i vedlagte bilag. 
Kreds Syddanmark har gennem en periode haft flere medlemmer i Sygeplejeetisk 
Råd. Der er pt. 3 medlemmer som enten ikke ønsker genvalg eller ikke kan 
genvælges, alle fra kreds Syddanmark. 
Kredsbestyrelsen skal behandle indkomne interesserede kandidater på 
kredsbestyrelsesmøde i januar 2020. 
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5.1 Status over kommunernes budgetforhandlinger 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Budgetforhandlingerne i kommunerne (og regionen) er grundet folketingsvalget 
foregået senere på året end normalt. 
I Syddanmark er der væsentlig forskel på, hvordan regionen kommer i mål med 
økonomien og hvordan kommunerne lander deres aftaler. 
 
Regionen har et overskud – et økonomisk råderum, der udmøntes på en række for 
DSR vigtige områder.  

- Fokus på bedre intro for nyansatte (og nyuddannede) 
- Ret til fuldtid (og vores tolkning uden reduktion i antal hoveder) ved 

nyansættelse. 
- Bedre undervisning i praktik målrettet sundhedsområdet. 

Alle 3 områder emner, som der politisk og via TR er arbejdet for at få i hus. 
 
På det kommunale område med 22 kommuner er billedet mere forskelligt. 
Generelt er alle kommuner udfordret på økonomien og derfor vælger enkelte at 
hæve skatten. 
Alle kommuner har fokus på, hvad den ændrede demografi betyder for de 
fremadrettede udgifter og de fleste kommuner indtænker dette i deres budget. 
Det betyder, at flere kommuner skal spare på en række områder for at finde og 
prioritere midler til de områder, der særligt omfatter ældreområdet. 
 
Enkelte kommuner er så økonomisk pressede af flere grunde, at ældre- og 
sundhedsplejen også rammes af relativt store besparelser. 
Konkret betyder dette at Assens kommune forventes at gennemføre afskedigelser af 
5 sygeplejersker. Derudover at nedlægge et tilsvarende antal stillinger. Et relativt 
stort indgreb, der ville have været mindst dobbelt så stort, hvis ikke der var blevet 
gjort indsigelser fra bl.a. personalet og kredsen. Det svarer til en besparelse på lidt 
over 10 % i en tid, hvor DSR forventes behov for oprustning. 
Konkret betyder det at Kolding for 2. år i træk reducerer sundhedsplejen med 10 % 
samtidig med at børnetallet stiger med 10%. 
Derudover er der reduktioner og omlægninger i flere kommuner, hvor enkelte 
stillinger er i spil. 
 
Det er naturligvis stærkt utilfredsstillende at man politisk vælger at reducerer på 
områder, hvor der tværtimod er behov for oprustning uanset hvor det rammer. 
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Derfor er der også reageret politisk flere steder. 
 
I skrivende stund afventes Folketingets finanslov og arbejdet fra den nedsatte Task 
Force om arbejdskraft til den offentlige sektor, som forventes at kunne få betydning 
for vores område. 
 
Formandskabet fortsætter runden med borgmestermøder (senest Nordfyn og 
Kerteminde), hvor de økonomiske udfordringer og behov for investering italesættes.  
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5.2 Medlemmernes deltagelse i arrangementer 2019 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark afholder gennem året en del faglige arrangementer for 
medlemmerne samt arrangementer for FTR/TR samt AMiR.  
Til orientering forventes det ved årsskiftet at 3274 medlemmer har deltaget i 
kredsens arrangementer. I ovenstående tal er ikke medtaget møder/arrangementer 
for tillidsvalgte 
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5.3 Erstatningssag  
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har udbetalt en erstatning til et medlem for ufuldstændig 
rådgivning. Erstatningen er på 27.000 kr., til fuld og endelig afgørelse. 



6. envendelser  
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6.1 envendelser  
Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
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8. Eventuelt 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• 2. behandling kandidater til Sygeplejeetisk Råd 
• Fastsættelse af dato for GF 
• KB arbejdsgrupper 
• GDPR – TR. Når sagen er afklaret centralt 
• Politikker 
• Særydelser – udbetaling eller afspadsering og skævheden i forhold til pension 
• Kvalificering af OK21 krav evt. af en faglig konsulent 
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10. Evaluering af mødet 
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