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1. Mødets åbning 
 
Til orientering har suppleant i opstillingskreds 3, Mike Hansen Ottsen valgt at 
fratræde sit hverv som suppleant til kredsbestyrelsen. 
Det vil i Carina Schmidt Moos fravær derfor være suppleant fra opstillingskreds 4 
Marianne Duus der indtræder som ordinært medlem. 
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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
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3.1 Opfølgning på kongres 2018 
Indstilling: 

• At KB har en politisk opfølgning og praktisk evaluering af kongres 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Som opfølgning på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres i maj 2018, bedes 
bestyrelsen evaluere den praktiske forberedelse af kongressen samt debattere den 
politiske opfølgning. Behandling af punktet vil tage afsæt i HB-bilaget i HB 
dagsorden. 
Den politiske opfølgning -  
 Er der opfølgning som kan igangsættes lokalt? 
 
Den praktiske evaluering -   
 Kongresforberedelserne i kreds Syddanmark? 
 Medinddragelse og info til nye deltagere på kongressen? 
 Selve kongressens forløb? 
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3.2 FTF/LO – fremtiden lokalt 
Indstilling: 

• At KB drøfter muligheder og ideer til det lokale politiske arbejde 
 
wSagsfremstilling: 
Den videre proces med dannelsen af en ny fælles hovedorganisation mellem LO og 
FTF er besluttet. 
Der er en række områder, der nu skal bringes og forhandles på plads. Noget er 
praktisk administrativt andet mere politisk. 
Afsættet for behandlingen i KB er den lokale vinkel. 
Det er besluttet, at der er en 2-årig overgangsperiode for at forme den endelige lokale 
struktur for den nye Hovedorganisation. Baggrunden for dette ligger særligt i LO 
sektionernes historie og diversiteten i den i dag lokale opbygning, hvor FTF-kredsen 
udspringer af FTF beslutninger på kongressen i FTF. 
Lokalt i Syddanmark har der siden begyndelsen af processen været en aktiv 
beslutning i FTF om at påvirke og forme retning lokalt med en tæt dialog med LO. 
Dette har DSR været tæt involveret i. 
 
Politik og struktur har en gensidig symbiose. 
 
Processen i Syddanmark vil for alvor gå i gang i august, hvor FTF – bestyrelsen 
holder et temamøde om emnet, hvor der særligt vil blive drøftet hvilken politiske 
opgaver en lokal Hovedorganisation forventes at kunne løfte og herunder hvilken 
ramme/struktur, der ville give bedst mening til dette. 
 
Det nuværende arbejde i FTF lokalt har bl.a. følgende retning/opgaver: 
 
Satsningsområder for FTF Region Syddanmark:  
De overordnede rammer for FTF's regionale arbejde er:  
• At markere FTF’s synspunkter i den regionale faglige og politiske debat.  
• At varetage FTF-områdets interesser regionalt, være dagsordenssættende og øve 
markant politisk indflydelse på de regionale myndigheder.  
• At være forum for erfaringsudveksling og koordinering af lokale 
samarbejdsopgaver af fælles interesse.  
• At samarbejde med relevante organisationer.  
 
FTF’s primære politiske opgaver regionalt og kommunalt er de opgaver, hvor FTF i 
henhold til lovgivning, aftaler og overenskomster mv. har repræsentationer at 
varetage:  
• • Beskæftigelsesområdet  
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• • Uddannelsesområdet  
• • MED-indflydelsesområdet.  
 
FTF's bestyrelse skal fortsat arbejde på at gøre de nedsatte fokusgrupper 
operationelle:  
• • Det kommunale / regionale område  
• • Arbejdsmarked / Beskæftigelsesområdet  
• • Arbejdsmiljø  
• • Uddannelse  
• • Aktiviteter og synlighed.  
 
Ovenstående skal ses i den sammenhæng at FTF som hovedorganisation ikke (oftest 
ikke) er en forhandlingsorganisation men skal agere som organisationernes 
organisation. 
 
Det vil være en grundlæggende drøftelse for det fremadrettede lokale arbejde at 
finde grænsen for råderummet og fastholde at råderummet leveres af de enkelte 
lokale faglige organisationer. 
 
Øvelsen bliver at finde de politiske indsatsområder, som giver mening at løfte på 
tværs via fællesskabet uden at det fratager fx DSR det lokale råderum. Det kunne 
som i dag være at løfte områder, der grundlæggende handler om store dagsordener, 
der berører alle. Der er beskrevet en række emner i FTF kongressens 
beslutningsgrundlag, som Kb tidligere har fået. 
Ud over dette kan de enkelte faglige organisationer lokalt lægge mere i puljen, hvis 
man bliver enige. 
Konkret betyder det at de politiske pejlemærker er sat af kongressen i FTF. 
 
Spørgsmålet der står aktuelt er, hvilken ramme/struktur pejlemærker og det konkrete 
arbejde skal udmøntes via. 
 
Det er også netop her uenighederne dukker op.  

- Lokal forankring målrettet det kommunale  
- Lokal forankring målrettet det regionale  
- Sektoropdeling (stat, KL, DR, privat) 
- Temaopdelt (uddannelse, arbejdsmarked, vækst og udvikling) 
- Forankring om deltagende organisationer 

 
Der er flere muligheder og aktuelt forudsætter forandringer at de involverede 
organisationer og især LO sektioner tilslutter sig fælles beslutninger for netop at 
kunne forme et fællesskab. 
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En afsætning kunne være at finde nogle løsninger, der både tilgodeser og udfolder 
de områder, der virker samtidig med at der skabes en politisk fælles ledelse på tværs. 
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3.4 Kommunikation på Facebook 

Indstilling: 
• At KB drøfter interesse og opbakning til en mere politisk Facebookside 

Sagsfremstilling: 
Dorte Ruge og Betina Iroisch Kristensen ønsker i KB en drøftelse, om der er interesse 
og opbakning til at oprette en mere politisk side eller ændre nuværende til at være 
bredere. Således der også er mulighed for politisk debat og dialog med 
medlemmerne. 
Facebook er et medie hvor der let kan skabes dialog og debat med vores medlemmer og en let 
adgang til at komme hurtigt ud til medlemmerne og være tæt på dem på en anden måde. Det 
potentiale, mener vi der skal kigges på om vi kan drage fordel af. 
I dag har kredsen en facebookside, som bringer nyheder og aktiviteter, der foregår i 
Kredsen. Der er ikke mulighed for debat og dialog. 
 
Samtlige kredse (Nord, Midt, Sjælland, Hovedstaden) og DSR-centralt, har ligesom 
kreds Syddanmark en side på Facebook hvor det bliver lagt informationer, 
arrangementer og nyheder op.  
På ingen af siderne er der for nuværende nogen særlig debat og dialog, dog er der på 
DSR’s side lidt flere kommentarer end på de øvrige.  
Kommunikationsafdelingen vurderer at det der tager tid er at lave indholdet. 
Infografikker, videoer etc. der kan være med til at fange blikket og skabe debatten. 
Det vil dog også være muligt at tage afsæt i nyheder og bruge dem som oplæg til 
debat / dialog af mere politisk karakter, hvis formandskabet og kredsbestyrelsen 
deltager. 
Såfremt at Facebooksiden skal bruges mere til debat/dialog kan kredsbestyrelsen 
med fordel drøfte følgende punkter: 

• Hvad vil man med siden og hvor meget værdi skaber det? 
• Hvad skal debatten bruges til og hvordan omsættes den til gavn for 

medlemmerne? 
• Strategi og opgavefordeling 

 
 
 
 
 
.  
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3.5 Politiske erfaringer fra Folkemødet 
Indstilling: 

• At KB drøfter de politiske erfaringer i forbindelse med Folkemødet 2018 

 Sagsfremstilling: 
Til Folkemøde på Bornholm, har der i år deltaget 13 medlemmer af kredsbestyrelsen. 
Desuden var 2 kredsbestyrelsesmedlemmer med via FTF.  
De har alle deltaget i forskellige arrangementer/ debatter i Allinge, både DSR’s egne 
og andres.  
I DSR’s eget arrangement var der fra Syddanmark et oplæg omhandlende 
samarbejdet mellem Esbjerg kommune og SVS, Esbjerg omkring akutsygeplejen. 
 
Der vil på mødet være en mundtlig orientering fra deltagerne i årets Folkemøde. 
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3.6 Arbejdsmiljø 

Indstilling: 

• At KB drøfter om træffer beslutning om den fremtidige indsats på 
arbejdsmiljøområdet i kreds Syddanmark 

 
Sagsfremstilling: 
KB besluttede i 2017 at prioritere midler til en øget indsats på arbejdsmiljøområdet i 
løbet af 2018 og fremad. Der er variation i hvordan de øvrige kredse arbejder med 
feltet, og DSR har netop formuleret en politisk stillingtagen til hvad sygeplejersker i 
fællesskab skal arbejde med lokalt og nationalt når vi gerne vil medvirke til at skabe 
sunde og sikre arbejdspladser. (vedhæftet). 
 
Nogle kredse har tilbud til sygeplejersker, når skaden er sket, når de f.eks. er 
langtidssygemeldt eller ledige på grund af stress/arbejdsmiljø – andre arbejder på et 
mere forebyggende niveau, og nogle gør lidt af begge dele. 
 
KB bedes drøfte om kredsen skal prioritere: 

a. det forebyggende indsatsniveau. 
Indledningsvist f.eks. i form af sparring med ekstern konsulent med 
ekspertviden på området med henblik på at udvikle en lokal 
strategi/handleplan og at få inspiration til konkrete indsatser. Disse kan f.eks. 
være i samme spor som det netop afviklede projekt i kredsen eller en øget 
indsats ift. at kvalificere AMiR’s muligheder for ageren på arbejdspladsen. 

 
b. indsatser i lighed med hvad nogle af de andre kredse har, f.eks. tilbud til 

sygeplejersker der er gået ned med stress. 
 
c. Anden type indsats. 
 

Den af KB nedsatte arbejdsgruppe på Arbejdsmiljøområdet, og Udviklingsforum for 
Arbejdsmiljø (personale + næstformand) vil blive inddraget i udviklingen af 
indsatsen i kredsen. 
 
Økonomi: 
I budget 2018 og frem er der afsat 550.000 til arbejdsmiljøområdet.  
Det foreslås at den tidligere modtagne bod fra regionen på kr. 450.000 øremærkes til 
arbejdsmiljøindsatsen i kredsen, og når dette engangsbeløb er anvendt, tages der hul 
på driftsbudgettet. 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 18. juni 2018 

3.7 Udpegning til FTF 
Indstilling: 

• At KB udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til delegerede til FTF’s 
kongresperiode 1.7.2018 – 31.12.2018 
 

Sagsfremstilling: 
Ifølge FTF’s vedtægt § 11, stk. 2, skal der i et ordinært kongres år 
vælges delegerede og suppleanter til kongressen. Ifølge FTF’s vedtægt 
§ 12 holdes ordinær kongres hver tredje år i oktober/november måned. 
Næste ordinære kongres er den 14.11.2018. 
 
Til orientering er udpegningen af DSR´s kongresdelegerede i kongresperioden 2015-
2018 sket ud fra nedenstående principper, som er besluttet i HB: 
• Formandskabet i Dansk Sygeplejeråd  
• Alle kredsformænd og 1. næstformænd (medlemmer af HB). Derudover får 

kredsene to pladser hver, som fordeles af kredsbestyrelserne.  
• Formanden for hhv. Lederforeningen og SLS (medlemmer af HB). Derudover får 

Lederforeningen og SLS en plads hver, som fordeles af bestyrelserne. 
• 2 repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråds sekretariat 
• 2 repræsentanter fra radiograferne, som indgår i DSR’s grundlag for udpegning 

af delegerede 
• Ved afbud indtræder repræsentanter fra DSR’s sekretariat på de respektive 

pladser. 
 
Jf. ovenstående, har kredsbestyrelsen to pladser på den ordinære kongres som der 
skal ske udpegning til. 
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3.8 HB dagsorden 

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



4. Økonomi 
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Dagsorden  

4.1 Forbrugsrapport 30.04.2018 
Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 30.04.2018 
 
Sagsfremstilling: 
Kredschef Jan Villumsen vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
30.04.2018. 

Bilag – Syddanmarks økonomi pr. 30.04.2018 
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5.1 KB arbejdsgrupper 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har besluttet at arbejde i grupper med forskellige temaer / emner. 
Der er til dette allerede nedsat en række grupper med tovholdere og deltagere. 
Igangsættelsen af denne gruppebaserede arbejdsform har været forsinket af 
overenskomstsituationen, hvor det ikke har været muligt at finde tid i kalenderne til 
dette. 
Flere grupper har nu efterfølgende haft de første møder hvor hver gruppe bl.a. har 
skulle lave eget kommissorium til senere godkendelse i KB. 
Det er planen at der inden sommer skal være aftalte møde i alle grupper. 
 
Til orientering er vedhæftet en oversigt over hvem der deltager i hvilke grupper. 
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5.2 Lokal løndannelse 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet har besluttet, at de lokale lønforhandlinger rundt i kredsen bl.a. med 
afsæt i OK-18 vil få lagt 2 overordnede vinkler på.  
 
- Overblik over hvilke sygeplejersker fordelt på anciennitet, der ikke modtager lokal 
løndannelse med krav om, at alle skal omfattes.  

- Forslag om særlige rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på lønområdet.  
  
Særligt det sidste udspringer af OK-18, hvor KL og DR har rejst krav på området, 
hvor der er afsat en mindre pulje på 0,3 procent.  
 
Ud over disse 2 grundlæggende krav vil der lokalt kunne arbejdes med vanlige 
emner. 
 
Dette er meldt ud på FTR møder i henholdsvis det kommunale og regionale område, 
og FTR har nikket til det begge steder.  
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5.3 Næstformandsvalg i DSR 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der skal afholdes næstformandsvalg i oktober/november 2018. 
  
Deadline for kandidatanmeldelse er den 30. september, og der afholdes møde med 
næstformandskandidaterne den 1. oktober 2018 i DSR’s sekretariat med henblik på 
planlægning af valgforløbet m.m. 
 
Der er allerede nu planlagt en valgturné for de opstillede næstformandskandidater. 
 
Mandag den 08. oktober 2018 – Kreds Syddanmark 
Tirsdag den 09. oktober 2018 – Kreds Hovedstaden 
Mandag den 22. oktober 2018 – Kreds Sjælland 
Onsdag den 31. oktober 2018 – Kreds Nordjylland 
Torsdag den 01. november 2018 – Kreds Midtjylland 
 
Valgturnéplanen offentliggøres i ”Sygeplejersken” nr. 10/den 3. september 2018, og 
næstformandskandidaternes valgoplæg, billede og CV samt endnu en meddelelse 
om valgmøder offentliggøres i nr. 12/den 22. oktober 2018.  
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5.4 Sygeplejefagligt ansvar 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling 
Kreds Syddanmark har udarbejdet en pjece omkring Sygeplejefagligt ansvar, samt 
rettigheder og pligter i den henseende. 
Den endelige pjece er ved at blive udarbejdet, og der vil på mødet være en mundtlig 
orientering. 
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5.5 Generalforsamling 2018 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Tirsdag den 30. oktober 2018 holdes der generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, 
kreds Syddanmark.  
Generalforsamlingen vil blive holdt på Messe C, Fredericia og er forud gået af en 
fagdag samme sted (med særskilt tilmelding). 
Lars Kehlet Nørskov, Konsulent i FTF som var dirigent på generalforsamlingen 2017, 
har givet tilsagn til at være dirigent igen i år. 
 
Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark har mulighed for at stille 
forslag til behandling / drøftelse på generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal 
være kredsen i hænde senest den 1.10.2018. Da der ikke er mulighed for forslagene 
kan nå at bliver trykt i beretningen, vil de blive distribueret til medlemmerne 
elektronisk.  
 
I forbindelse med generalforsamlingen 2018, skal der laves en skriftlig beretning 
omkring kredsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. Formandskabet har derfor 
samlet en oversigt over de forskellige områder der har været bevågenhed omkring 
og arbejdet med. Formandskabet har udarbejdet en foreløbig oversigt, som 
Kredsbestyrelsen har mulighed for at supplere (bilag). 
Beretningen vil i lighed med tidligere år blive skrevet hen over sommeren, og  
udkast til den skriftlige beretning vil komme til behandling / godkendelse på KB 
møde den 5.9.2018. 
 
Da kongressen har besluttet at der fremadrettet skal holdes generalforsamling hvert 
2. år ønsker formandskabet en drøftelse med medlemmerne på denne 
generalforsamling om der skal laves en aktivitet de år der ikke er GF og i givet fald 
hvad. 
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6.1 henvendelser 
Ingen  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
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8. Eventuelt 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 18. juni 2018 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• Evaluering af ringeaftener 
• Finansieringsmodel for Faglige Selskaber 
• Politisk tovholder 
• Ledelsesrapport (Dorte Ruge) 
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10. Evaluering af mødet 
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3.3 Erfaringer fra nødberedskabsforhandlingerne 

Indstilling: 
• At KB drøfter den politiske behandling af erfaringerne fra 

nødberedskabsforhandlingerne 
 

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med OK 18 forhandlingernes sammenbrud har DSR, kreds Syddanmark 
haft forhandlinger omkring nødberedskab i de områder der ville blive impliceret i 
forbindelse med en evt. konflikt / lockout. 
Forhandlingerne er fra kredsens side blevet foretaget af formandskabet, lokale 
FTR/TR og faglige konsulenter. 
Under disse forhandlinger viste det sig at der var en del afdelinger som ikke havde 
sygeplejersker nok til at kunne opretholde et nødberedskab. Der var forskellige 
årsager til dette, blandt andet for få fastansatte sygeplejersker, mange på orlov og 
lang tids sygemeldinger. 
 
Der er en række konkrete oplevelser fra beredskabsforhandlingerne. Nogle meget 
specifikke knyttet til en enkelt arbejdsplads/ledelse andre mere overordnede. 
Et par overordnede er 

- På det kommunale område har sygeplejersker i basisstillinger fået 
opgaver, der tidligere oftest lå hos ledelsen. 

- På det regionale område spiller måden kredsen lokalt har udformet 
lokalaftaler fx arbejdstidsaftaler ind på beredskabsniveauet. 

 
Samlet set i kredsen var der udtaget 241 arbejdssteder til konflikt og lockout. Af disse 
var der forud for en eventuel konflikt undtaget 73. Hvilket svarer til ca. 30%. 
 
Kredsbestyrelsen har tidligere drøftet at den erfaring som kan drages af 
forhandlingerne skal bruges efterfølgende til det videre arbejde for sygeplejerskers 
arbejdsmiljø / vilkår.  
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