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1. Mødets åbning  
  



2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden  

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra sidste KB møde i december findes her 

Referat af ekstraordinært KB møde i december findes her: her   

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_kb_referat_den_7122020.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_-_ekstraordinaert_kredsbestyrelsesmoede_16122020.pdf


3. Sager til behandling  
 

3.1 KB møde den 19. april 2021 

Indstilling   

• At KB drøfter og tager beslutning om mødet den 19. april kan flyttes til den 20. april 2021 

 

Sagsfremstilling 

PKA har varslet generalforsamling den 19. april 2021. Flere KB medlemmer deltager i denne.  

Der fremlægges derfor forslag om at KB mødet, som er planlagt til afholdelse den samme dato, flyttes til 

den 20. april 2021 i stedet for. 

 

3.2 OK21 

Indstilling 

• At KB drøfter OK21 forud for det næste ordinære HB møde i januar 2021.  

• At KB kan forvente flere web-møder vedr. OK21 fremadrettet 

 

Sagsfremstilling 

Der har været afholdt et ekstraordinært HB møde onsdag den 6. januar samt 11. januar, hvor bl.a. 

Mandatpapirerne, arbejdsgivernes krav blev drøftet.  

Der gives en opsamling fra det ekstraordinære HB møde på mødet og den aktuelle status drøftes. 

 

3.3 Covid-19 

Indstilling 

• At KB tager orienteringen til efterretning  

 

Sagsfremstilling  

Covid-19 optager fortsat en stor del af kredsens arbejde ved siden af det mere normale arbejdsindhold. Der 

blev før jul indgået 3 aftaler med Region Syddanmark, der samlet både skal være med til at honorere 

deltagelse i beredskab, give mulighed for honorering ved yderligere fleksibilitet også selvom man ikke er 

med i et beredskab, samt bagudrettet i en afgrænset periode giver mulighed for at honorere en særlig 

indsats via engangsbeløb. 

Afsættet for aftalerne skal ses i lyset af, at den centralt koordinerede lokale aftale udløb 31.12.2020, hvor 

det ikke var lykkedes at indgå en ny aftale centralt. I kreds Syddanmark har der hele tiden været et ønske 

om at udnytte den lokale forhandlingsmulighed ved selv at indgå direkte i forhandlingen. Afsættet for 



forhandlingen har været at sygehusene håndterer deres beredskab forskelligt og at regionen ikke ønsker at 

give hverken varige tillæg eller tillæg knyttet direkte på en diagnose. Derfor har der været behov for at 

finde nye veje lokalt og sikre at dette ikke vil skulle fortsætte efterfølgende. 

Afsættet har ligeledes været at frivillighed, lokal dialog og hensyntagen til den enkelte var afsættet for at 

bringe sygeplejersker i spil samt at der derudover skulle sikres overholdelse af arbejdsmiljøregler samt 

yderligere anvendelse af FEA. 

Aftalerne er nu i spil og forskellige fra de øvrige kredse. Der gives mundtligt oplæg. 

På det kommunale område blev der rullet en ny fælleserklæring ud før jul uden at kredsen var involveret i 

dette. Den sætter en bedre ramme for aftaler end tidligere, men giver fortsat anledning til debat med 

kommunerne. Derfor skrev kredsformanden før jul til alle kommuner og satte en retning svarende til de 

regionale aftaler. Det har indtil nu kastet enkelte aftaler af sig og forventningen er, at der følger mere i den 

kommende tid. 

Der er mange bolde i spil derudover og situationen er på mange måde alvorlig. Omvendt tyder det heldigvis 

også på at sygdomsforløbene er bedre end dem man så i foråret og at personalets værnemidler er på plads. 

Et andet fokus er at vaccinerne nu er kommet i spil, hvor sygeplejersker både vaccineres og er med til at 

vaccinere.  

Vedr. vacciner arbejdes der aktuelt i starten af januar med løn og ansættelsesforhold for disse nye stillinger. 

Mange vinkler er ikke omtalt i bilaget hvorfor emnet indledes med en mere overordnet drøftelse af den 

generelle situation. 

 

3.4 Facebook gruppen ”Sygeplejersker er mere værd” 

Indstilling 

• At KB drøfter hvordan dialoger, som foregår i Facebook gruppen ”Sygeplejersker er mere værd” kan 

bruges konstruktivt i Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmarks arbejde for sine medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Facebook gruppen ”Sygeplejersker er mere værd” er en gruppe, som har til formål at: 

”Gruppens formål er at skabe opråb, så politikerne tvinges til at forholde sig til udfordringerne med at 

rekruttere og fastholde sygeplejersker i det offentlige sundhedssystem. Hovedformålet er at skabe debat 

omkring behovet for en revurdering af tjenestemandsreformen fra '69.  

De nuværende planer er følgende: 

Udvikle en kampagne strategi og igangsætte en kampagne der løber over 6 mdr +/- i samarbejde med 

ekstern rådgiver Kalb PR og kommunikation. Sideløbende arbejder styregruppen fortsat med egne 

initiativer, herunder et borgerforslag. 

Der er slut okt 2020 oprettet en forening til at gennemføre ovenstående vision. Se mere 

på https://danskesygeplejersker.dk/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdanskesygeplejersker.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bEipUyqwekHomdwzm_xtU-eF8aG-UkI5ncoS_U_udiXKs4yxgewiNi9w&h=AT0x4YSeWo65ZDb5i6KfpqF-cBIFxDP2Fm9GqWpcLV8O2O9XPqeuWzu6q8cVaeikg3tfSDSmJZXnlH5ibOGrFs3KJSAZDcnD_d2rdiauoGSvOsN4DCyshgQWmt9M5c1v8w


Gruppens formål er IKKE at overtage eller debattere Dansk Sygeplejeråds rolle i fortid, nutid og fremtid, men 

at turde stå sammen som faggruppe og råbe højt om de udfordringer, der i stigende grad er til belastning 

for både sygeplejerskers og borgeres hverdag. 

Gruppen er ikke tiltænkt faglig sparring og debat i generelle termer, men som et forum til ideskabelse og 

igangsættelse af aktiviteter med vores fælles formål”. (Link til Facebook gruppen ) 

 

3.5 HB dagsorden   

Indstilling  

• At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. Til de fortrolige dokumenter anvendes den kode, 

som I er blevet orienteret om på et tidligere KB møde. 

Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive trukket frem. 

 

3.6 KBs 2-dagesseminar i februar 2021 

Indstilling 

• At KB drøfter og beslutter om et seminar den 11. – 12. februar 2021 gennemføres. Det vi ved er, at 

restriktioner løber til 7. februar. 

• Afhængig af restriktioner for forsamlingsforbud: 

o Hvis mulighed for fysisk fremmøde: indhold for seminar 

o Hvis det ikke er muligt med fysisk fremmøde: indhold og form for seminaret 

 

Sagsfremstilling 

Grundet den nuværende Covid-19 situation og de restriktioner som er lagt ned over samfundet, herunder 

forsamlingsforbud, og med en forventning om, at restriktionerne forsætter ind i februar 2021, skal vi re-

tænke vores 2 dages seminar.  

Vi har for nuværende booket Comwell Middelfart, hvor seminaret er planlagt afholdt.   

KB bedes drøfte og beslutte om vi skal afholde et seminar – i så fald bliver seminaret virtuelt. 

Hvis KB ønsker et virtuelt seminar, skal KB drøfte indhold, så vi kan planlægge virtuelt seminar.  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/184543969274216/


  



4. Økonomi 

4.1 Cashpool ordning 

Indstilling  

• At KB tager orienteringen til efterretning  

 

Sagsfremstilling 

På sidste KB møde fortalte meget overordnet om cashpool ordningen. John vil på dette møde gennemgå 

hvad cashpool ordningen er og hvad det betyder for kredsen.  



5. Sager til orientering  
 

5.1 Nyt KB medlem 
Da Camilla Duus Smidt er valgt til kredsnæstformand skal er iflg. lovene indsættes et nyt KB medlem i den 

resterende valgperiode.  

Indstilling 

• At KB tager orienteringen til efterretning  

Sagsfremstilling 

Der vil på mødet være en mundtlig orientering af formand John Christiansen 

 

5.2 Nyheder fra kredskontoret  

Indstilling  

• At KB tager orienteringen til efterretning  

 

Sagsfremstilling 

Der vil på mødet være en mundtlig orientering af kredschef Puk Holmgaard  

 

5.2 FH Lokalstruktur  
Indstilling  

• At KB tager orienteringen til efterretning  
 

Sagsfremstilling 

De 5 FH sektioner er nu etableret formelt i Syddanmark og DSR kreds Syddanmark sidder i alle 5 

bestyrelser. 

Aktuelt er det kredsnæstformændene, der dækker de 5 bestyrelsesposter og næste step vil være etablering 

af de 21 (Fanø er sammen med Esbjerg) FH-kommune udvalg samt det regionale FH-regionsudvalg. 

Dette er i skrivende stund fortsat i etableringsfasen og bliver naturligvis forstyrret af covid-19. Planen er at 

kredsformanden indgår i det regionale udvalg og KB sammen med kredsnæstformændene dækker FH 

kommuneudvalgene. 

FTF er som konsekvens af ovenstående nu fuldt fusioneret og dermed er kredsformanden ikke længere 

formand for FTF og bestyrelsen i FTF ligeledes nedlagt. De sidste arbejdsopgaver er ved at blive afsluttet. 

Dette frigiver naturligvis tid særligt fra kredsformanden til at prioritere andre opgaver. 

LO havde tidligere en række andre opgaver, der nu ligeledes er flyttet til FH regi. En af dem er fx AOF, hvor 

der i skrivende stund er modtaget invitation til involvering i AOF Sydjylland, der dækker kredsens jyske del 



med alle kommuner. Dette overvejes aktuelt om hvordan kredsen kan indgå i dette. Der gives et mindre 

oplæg på mødet. 

Vedr. MED udpegninger er dette nu formelt flyttet fra FTF/LO nu FH til Forhandlingsfællesskabet. 

Opgaverne er fordelt mellem FTF gruppen i kredsen og grundlæggende fastholdes FTF strukturen ved 

fremadrettede udpegninger i MED. 

Kreds Syddanmark har overtaget ansvaret for udpegning i 3 områder: 

• Region Syddanmark 

• 2 kommuner 



Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Årshjul 2021 AOF Center Sydjylland 

  Månedsoversigt med hovedtal 
og noter til afvigelser. 
 udsendes på mail medio hver 
mdr.  
LR Seminar 9. 0g 10.2 
Ferie uge 7 

 

 
 

Ferie AOF 29-30 31 

Årsmøde torsdag den 22. april kl. 14.00 
– 20.00 
Bestyrelsen mødes kl. 12.00 
Kvartalsregnskab 1. kvartal 
HB 27.4 

 

Bestyrelsesmøde kl. 14.00 3.3.  
Lokaludvalg Esbjerg kl. 8.30 d. 4.3 
Lokaludvalg Vejle kl. 14.00 d. 10.03 
Lokaludvalg Vejen kl. 14.00 d. 4.3 
FU 4.3 
Center FM og NFM 9.3 
 
 

Bestyrelsesmøde 16.09 
½års regnskab 
Opfølgning budget 2020 
FU 8.9 

 

 Bestyrelsesmøde 23.06 kl. 14.00 
Lokaludvalg Esbjerg 16.06 kl. 8.30 
Lokaludvalg Vejle 15.06 kl. 14.00 
Lokaludvalg Vejen 16.06 kl. 14.00 
FU 8.6 
Folkemøde 17.6 
 

 
 

Konference for bestyrelse, 
lokaludvalg og ledelse den 
27. og 28.10 
Ferie uge 42 

 
Budget for 2021 
Opfølgning strategi samt strategi 
2021 
FU 9.11 

 
 

Bestyrelsesmøde 16.12 
Lokaludvalg Esbjerg 9.12 
Lokaludvalg Vejle 9.12 
Lokaludvalg Vejen 8.12 
Kvartalsregnskab 3. kvartal 
HB 9.12 
Mulighed for fri fra den 23.12 
 
 

 

Udviklingsseminar med FO 
Dags seminar med alt personale 
Ugentlige individuelle 
ledermøder – hele året. 

 

LR Seminar 31.8 og 1.9 

Lederseminar AOF Center 

Sydjylland 

LR 26.5 
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Forord 
Rapporten er udarbejdet som et oplæg til arbejde med roller, mål og strategi i AOF Center Sydjylland og er 

på ingen måde et færdigt koncept, men et udviklende arbejdspapir. 

 
Direktørens rolle, mål og opgave 

 
 
 

Direktøren har det overordnede ansvar for den daglige drift i virksomheden herunder implementeringen af 
virksomhedens strategi. I AOF Center Sydjylland varetager direktøren også praktiske opgaver i driften, f.eks. 
forretningsbeslutninger og ansættelse af medarbejdere.  
Direktøren: 

• går i dialog og skaber resultater 

• viser tillid og tager ansvar 

• har helheden i fokus og kerneopgaven for øje 

Ledelsesansvar Opgaver Mål 

Afklare mit ledelsesrum og 
påtage mig lederskabet 

Værne om vores værdier 

 

Sikre fokus på resultater og 
effekter 

Have udsyn og arbejde strategisk 
med udvikling. 

Helikopter perspektiv 

Sikre kvaliteten i udvikling og 
ledelse af personale 
 

Arbejder konstruktivt med mål 
for attraktiv arbejdsplads og 
styr på økonomien 

Orden i ”butikken ”. 
Dialogbaseret ledelse – 
helhedsledelse med praktisk/drift 
orienteret tilgang 

Skabe en åben og 
kommunikerende institution 

 

Sikre sammenhæng mellem 
ressourcer, mål og resultater 

 

Ansvar for forretningsudvikling 
og vækst 

 

Gennemføre lokal behovsanalyse 
hos medlemmerne for AOF- 
aktiviteter, så vi er gearet til det, 
der er dokumenteret behov for 
og ikke hvad vi tror 

 

 Være en del af det 
landsdækkende fællesskab og 
med til at sætte landsdækkende 
retning 

 

 
Styr på Lovgivning, 
overenskomster, bestyrelses 
beslutninger m.m. 

 

 
Informering og servicering af 
bestyrelse og lokaludvalg. 
Sparring med bestyrelsesformand 
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Direktørens rolle, mål og opgave 
 
Helhedsledelse 
Figuren illustrerer ledelsesområderne i AOF Center Sydjylland. Den økonomiske situation gør at 
direktøren skal arbejde med i den praktiske dagligdag. 
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Direktørens rolle, mål og opgave 

 
 

 
 
 
 

 

OG OMDREJNINGSPUNKTET FOR 

BESTYRELSENS ARBEJDE 
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Strategi 

 
Vedligeholde og udvide samarbejdet med kommunerne igennem en struktureret opdatering af 

netværk og de ansvarlige politikere, ledere og øvrige kontaktpersoner i alle kommuner.  

 

Afsætte ressourcer til opsøgende arbejde på virksomheder for vedligeholdelse af kontaktnetværk 

og iværksættelse af flere og nye tiltag.  

 

Udvide samarbejdet til at omfatte alle faglige organisationer og A-kasser i LO og FTF (FH fremover) 

med årlige samarbejds- og opfølgningsmøder, så flere faglige organisationer får glæde af de 

landsdækkende aftaler. 

 

Karakteren af samarbejdet skal være så tæt, at AOF bliver det naturlige valg som 

samarbejdspartner ved behov for udvikling af valgte, ansatte og medlemmer. Centret vil fortsat 

deltage i relevante lokale udvalg og erhvervsnetværk, FH, RAR, Erhvervscentre, samt tæt kontakt til 

de faglige organisationers konsulenter, så AOF brandes og italesættes i alle relevante fora. Igennem 

vores bestyrelses struktur, med professionel bestyrelse og lokaludvalg har vi et tæt samarbejde 

med de faglige organisationer og formænd.  

 

Igennem kommunesamarbejdet sikre, at AOF fortsat har minimum én aktivitet i alle kommuner, 

herunder afgive tilbud i forbindelse med udbud i den enkelte kommuner. Hvis opgaverne ikke 

sendes i udbud, afgives tilbud på forløb i kommunerne i lighed med i dag. Centret vil fortsat skrive 

og afgive tilbud på den nuværende produktportefølje af AOF-aktiviteter, men indgå samarbejde 

med andre centre, hvis opgavens omfang eller økonomi gør det nødvendigt, eller hvis vi ikke har de 

nødvendige medarbejderressourcer ansat/tilknyttet i centret. 
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Vi arbejder benhårdt på at etablere aktiviteter i hele vores center geografi og mangler kun en 

kommune hvor et konkret mål vil være at etablere anden aktivitet i Billund ud over de nuværende 

folkeoplysningsaktiviteter. I de øvrige kommuner har vi mere end en aktivitet i dag. 

 
Ressourcer til at finansiere udvikling og vækst skabes ved internt at effektivisere arbejdsgange, 

afdække kritiske faktorer mht. at skabe konkurrenceevne og resultat så de opsøgende og 

udførende ressourcer skal prioriteres.  

 

AOF har en generel udfordring ved, at de forskellige produktområder kræver kendskab til de 

forskellige lovgivninger, afregnings- og opgørelsesprocedurer, og kan være ressourcekrævende 

administrativt. Derfor har vi IT-systemer, der understøtter en forenkling af administration og 

økonomi.  

Vi har opdateret IT-udstyr til kursisterne, Uni-login, program til elektronisk tilmelding til FVU-

screening og hold til både sagsbehandler og kursister. Vi har desuden tilkøbt en konsulent med 

speciale i indkøb, så vi sikre besparelser på alt hvad vi indkøber - besparelserne allokeres til 

udvikling. 
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Politikkernes rolle 
 

”Det påhviler bestyrelsen at varetage AOF Center Sydjyllands interesser under behørig 

hensyntagen til de øvrige interessenter.  

For så vidt angår den ledelsesmæssige arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er det 

bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse af AOF Center Sydjylland samt 

fastlægge retningslinjerne for og udøve kontrol med direktionens arbejde.  

Det er væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med direktionen sikrer, at der løbende sker en 

udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier.”  

 

Politikkernes opgaver 

 
 

 
 
 

 
 

JURA & ØKONOMI  
Hvad laver bestyrelsen?  
- Godkender regnskab  
- Godkender budget 
- Opfølgning på nøgletal  
- Juridisk rådgivning 
 
 
 
 
Hvad laver bestyrelsen ikke?  
- Detaljekontrol  
  

STRATEGI  
Hvad laver bestyrelsen?  
- Strategisk retning  
- Langsigtet forretningsudvikling  
- Image ledelse  
- Overblik over trends  
- Opkøb og fusion  
 
 
Hvad laver bestyrelsen ikke?  
- Detaljerede handlingsplaner  

LEDELSE  
Hvad laver bestyrelsen?  
- Politisk manøvrering  
- Interessentrelationer  
- Risikostyring  
- Etik / bæredygtighed  
Supplering til bestyrelsen 
 
 
Hvad laver bestyrelsen ikke?  
- Daglig ledelse  
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AOF Center Sydjyllands rolle og opgave 
 

Mål: Konstant fokus på nye opgaver og forretningsområder. Hvis vi som virksomhed, lader stå til, 

eller ikke evner at udvikle og forny os vil vi hurtigt opleve, at stagnation bliver til tilbagegang. 

Tilbagegang, der ikke afløses af ny vækst, vil forbavsende hurtigt kunne blive livstruende. 

Konklusionen er, at udvikling skal være en vedvarende proces i AOF Center Sydjylland og en 

integreret del af AOF Center Sydjyllands liv. 

 

Vi arbejder fortsat på vores nye bestyrelsesstruktur, hvor målet er, at vi bliver fagbevægelsens 

foretrukne uddannelsesinstitution.  

 Vi arbejder procesorienteret med et langsigtet strategisk fokus og et kortsigtet taktisk fokus. 

 

Langsigtet strategisk fokus:  

• AOF er fagbevægelsens uddannelsesinstitution.   

• Politisk indflydelse 

• Etablering af lokaludvalg i alle kommuner 

Kortsigtet:  

• Bestyrelsens sammensætning samt lokaludvalg. 

• Politisk fokus 

 

En vigtig del i vores strategitænkning er udarbejdelse af handleplaner, som løbende drøftes og 

følges op på i bestyrelsen. Evaluering af målene vil indgå i bestyrelsens årlige strategiseminar. 

Fortsat indgå relevante samarbejdsaftaler med AOF Centre og AOF Danmark med det formål at 

effektivisere og udnytte faglige kompetencer bedst muligt. Udvikle og sikre AOF’s omdømme som 

en moderne effektiv forening, der leverer kvalitet på alle niveauer. Samme forventning vil vi som 

center have til øvrige AOF-enheder, centre o g AOF Danmark. 
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Værdier 
 

Nedenstående værdier arbejder vi med i ledergruppen pt. 

 
Ordentlighed 

Vi arbejder med respekt, ansvarlighed og medindflydelse, så vi i et samspil med kursister, medarbejdere og 

samarbejdspartnere kan have klare forventninger om og dermed tillid til, at de beslutninger vi træffer, er 

baseret på ordentlighed. Ordentlighed kan også altid spores i vores interne og eksterne kommunikation.  

 

Udvikling  

Vores eksistensgrundlag/DNA ligger i det at tilbyde udvikling og livslang læring til vores kursister, og vi er 

samtidig en virksomhed i konstant udvikling. Vi ønsker, at vi selv og vores medarbejdere bidrager til denne 

udvikling og konstant udvikler os sammen med virksomheden.  

 

Positivitet  

Positivitet giver energi til at sætte og forfølge mål lettere og gør det muligt at fokusere energien, hvor det 

giver bedst resultat. Positivitet er evnen til at se muligheder frem for begrænsninger, fokusere på det gode i 

stedet for det dårlige og vende det negative til noget positivt. Det ar være positiv indebærer også at kunne 

være kritisk på en positiv måde 

 

Fleksibilitet 

Fleksibilitet er et centralt omdrejningspunkt på alle niveauer hos AOF, hvorfor det forventes at alle er åbne 

og konstruktive overfor nye opgaver  

Der forventes til enhver tid omstillings parathed set i lyset af konstante udefra kommende ændringer - 

herunder lovgivning og kontrakter. 

Fleksibilitet er lig med fremtidssikring. 

 

Fællesskab 

Fællesskabsfølelsen løber som en rød tråd fra fagbevægelsen til AOF, hvor den mærkes både hos 

medarbejderne, samarbejdspartnere og kursisterne. Dette både på måden vi er sammen på, samt det 

fællesskab vi er stolte over og alle ønsker at være en del af og bidrage til. 
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Hvor skal vi hen sammen? 
 

Nedenstående er formulering fra AOF DK 

AOF er unik 

➢ En krydsning mellem formel og uformel uddannelse 

➢ Investering i mennesker 

➢ Skaber trivsel i samfundet  

➢ Livslang læring 

➢ Sikrer at danskere står stærke i mødet med fremtidens arbejdsmarked  

 

AOF og vilkår fremtiden 

AOF skal bidrage til at løse samfunds udfordringerne:   

➢ Sundhed og trivsel  

➢ Miljø og klima 

➢ Sociale medier og digitalisering 

➢ Motivation for efteruddannelse 

➢ Integration  

➢ Voksen – og efteruddannelse (almene kompetencer)  

AOF skal indgå i flere partnerskaber og i et stærkere samarbejde med Fagbevægelsens 

Hovedorganisation.   
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Fælles retning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lokalråd og bestyrelse 2021 

 
Billund/ Billund/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lokalråd 
 

Esbjerg 
Fanø 

Lokalråd 

Vejen 

Lokalråd 

Kolding 

Lokalråd 

Varde 

Lokalråd 

Vejle 

Lokalråd 

Fredericia 

Lokalråd 

Billund/ 
Grindsted 

Kommuneudvalg 

 
Ulla Lauridsen, 3F  

 

John Rasmussen, 

Dansk Metal   
 

Susanne Jette 
Bindesbøl, SL  

 
Marlene 
Thomsen, FOA,  

  

Else Marie 

Sørensen, FOA,   
 

Mogens Ringive, 
3F Vejle.  

 
Henning Brink 
Hansen, 3F  
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Martin Jensen 

3F  

Jane Lønbæk 

FOA  

Finn Grosen 
Madsen  
NNF  
 
Ole Kjær HK  

John 
Rasmussen  
Dansk Metal 

 
 
 
 
 

 

Kommuneudvalg 

 
Jytte Søgaard   
 
Mona Køhlert SL 
  

Lone Bjerre 3F  
 
Hanne Kærgaard 
 Mathiasen HK  
 

Birthe Larsen 

 

Gunner Poulsen  

Kurt Almestrand  

Heidi Møller Madsen 

Ida Sørensen 
FOA 

 

 

 
Forretnings- 
udvalg LO?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mike Hoff 3F  
 
Ulla Fogh 3F 
 
Charlotte 
Hansen 3F 
Kongedalen  
 
 
Karsten Dahl 
Andersen 
3F 
Kongedalen  
 
Helle 
Saksager FOA 
 
Hardy Høll  
Dansk metal 

 
 
 

Jacob Meier 3F  

Dan H. 

Rasmussen  

Dansk Metal 

Jens Aage 
Jensen  
FOA 
 
Claus Lykke 
Christensen  
Dansk El 
forbund  
 
Bodil Sejer 
TL 
 
Jette Søbo 
3F Transport 
 
Susanne 

Johansen FOA 

Deltager 

Bestyrelse 
 

Dan H. 
Rasmussen 

Dansk metal  

Bestyrelse 

Ulla Fogh 

3F 

Bestyrelse 

Ole Kjær 

HK 

Bestyrelse 

Brian Lyst 

Formand FH 

Bestyrelse 

Martin Jensen 

3F 

Bestyrelse 

 

 

Bestyrelse 

Ulla Lauridtsen 

3F 

Lokalråd 

Sønderborg 

Lokalråd 

Haderslev 

Lokalråd 

Aabenraa 
 

Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager Deltager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse 

Charlotte Grau 

Socialdemo. 

Bestyrelse 

Bent Holm 

FOA 

Bestyrelse 

Lars Petersen 

3F 

Lokalråd 

Tønder 

Deltager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse 

 



   
 

 

Kommissorium for AOF Center Sydjylland Lokaludvalg 

AOF Center Sydjyllands repræsentantskab har vedtaget etablering af lokaludvalg. 

 

§ 1. Navn og sammensætning  

Lokaludvalget for AOF Center Sydjylland i xx kommune. 

Der etableres lokaludvalg i hver kommune i AOF Center Sydjyllands virkeområde.  Lokaludvalgene består af 

mindst 3 medlemmer. Lokaludvalgene kan omfatte mere end en kommune. Hver medlemsorganisation i 

AOF Center Sydjylland kan udpege ét eller flere medlemmer til lokaludvalget i den eller de kommuner 

organisationen dækker. Lokaludvalgene indgår i årsmødet for AOF Center Sydjylland. 

 

§ 2. Formål  
 
Formålet med Lokaludvalgene er at sikre en støtte til og medleven i AOF Center Sydjyllands aktiviteter fra 
de faglige organisationer og a-kasser. Arbejdet i Lokaludvalgene skal være til gensidig fordel og forum for 
samarbejde, koordinering af tiltag samt afprøvning og forankring af nye ideer. 
 
Med henblik på at optimere og skabe bedre sammenhæng i lokale indsatser skal lokaludvalgene bidrage til 
at kvalificere bestyrelsens arbejde ud fra lokale synspunkter og holdninger.  
 
Lokaludvalgene skal endvidere arbejde aktivt med de temaer der er væsentlige i den enkelte kommune og 
bringe lokale spørgsmål op i bestyrelsen.  
 
 
 
§ 3. Etablering af lokaludvalg 

Kommunerne i AOF Sydjyllands virkeområde udgøres af:  

• Billund 

• Esbjerg 

• Fanø 

• Fredericia 

• Kolding 

• Varde 

• Vejen 

• Vejle 

• Tønder 

• Aabenraa 

• Sønderborg 

• Haderslev 
 
 



   
 

 

Såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal medlemmer til at danne et lokalråd i en kommune, eller 

det af andre grunde er formålstjenligt, kan der etableres lokaludvalg der omfatter flere kommuner.    

AOF Center Sydjyllands direktør er ansvarlig for, at der hvert år inden den 1. marts indkaldes til lokale 
valgmøder som udpeger repræsentanter til lokaludvalgene. Alle AOF Center Sydjyllands tilsluttede 
organisationer som dækker pågældende kommune, skal indkaldes til valgmødet.  
 
Hver organisation på valgmødet har ret til at få udpeget mindst én repræsentant til lokaludvalget.   
 
Fastansatte medarbejdere i AOF Center Sydjylland kan ikke udpeges lokalråd.  

AOF Center Sydjyllands direktør eller en repræsentant udpeget af denne, deltager i lokaludvalgenes møder 
og er ansvarlig for mødeindkaldelser og referater.  

 
AOF Center Sydjyllands direktør kan tilknytte yderligere personer som tilforordnede til lokaludvalgene.  
 
Lokaludvalget kan være identisk med, eller en del af LO´s kommuneudvalg eller andre LO-udvalg i 
kommunerne samt FTF. 
 
 
§ 4. Lokaludvalgenes opgaver 
Lokaludvalgene kan efter aftale med direktøren eller dennes stedfortræder igangsætte aktiviteter der 
understøtter AOF Center Sydjyllands øvrige virksomhed.  
 
Lokaludvalgene kan drøfte ethvert forhold af betydning for AOF Center Sydjyllands virksomhed.  

 
Lokaludvalgene skal arbejde for at: 

• At styrke udviklingen af AOF Center Sydjylland  

• At styrke samarbejdspartnernes virke/mål 

• Bidrage til at øge AOF Center Sydjyllands forretningsområder 

• Fremme det interne samarbejde samt samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, herunder 
virksomheder, kommuner/jobcentre, virksomheder, lokale foreninger og faglige organisationer,  

a-kasser, mv. 

• Være bindeled mellem lokalområdet og AOF Center Sydjyllands bestyrelse.  

• Fremme AOF Center Sydjyllands rolle som en væsentlig, lokal aktør. 

• Fremme idé- og erfaringsudveksling. 

 

Hvert lokaludvalg indstiller en kandidat til AOF Center Sydjyllands bestyrelse. Bestyrelsen vælges herefter 
på årsmødet. Valgperioden er to år.   
 

Hvert år inden udgangen af november måned udarbejder det enkelte lokaludvalg en handlingsplan for det 
kommende år, som direktøren indsætter i årshjulet. 
 
 
 



   
Handlingsplanen skal som minimum indeholde:  
- Mødekalender  
- Plan for nye initiativer og arbejdsopgaver  
- Økonomisk behov (budget).  
- Generelle beslutninger foretaget i bestyrelsen og/eller AOF DK.  

Den første handlingsplan udarbejdes dog kort efter lokaludvalgets etablering. 

 

§ 5. Afholdelse af møder 

Direktøren eller dennes stedfortræder indkalder til møder med mindst 3 ugers varsel med angivelse af 
foreløbig dagsorden. Ønsker til dagsordenen fremsendes til direktøren senest 14 dage før mødet.  
Endelig dagsorden med de fornødne bilag fremsendes senest 1 uge før mødet.  
 
Der afholdes kvartalsvise møder. Der planlægges for 1 år ad gangen. Der kan afholdes ekstraordinære 
møder efter behov.  
 
Det enkelte medlem kan tage initiativ til ekstra møde efter aftale med direktøren. 
 
Der føres beslutningsreferat, som udsendes senest 3 uger efter mødets afvikling. Referater mailes til 
samtlige deltagere i lokaludvalget samt til bestyrelsen. 
 
Direktøren kan indbyde særlige fagpersoner til enkelte punkter på dagsorden.  
 
 
§ 6. Økonomi  
Der ydes ikke honorar for deltagelse i lokaludvalg. 
 
Udgifter i forbindelse med lokaludvalgenes virksomhed afholdes af AOF Center Sydjylland. 
 
 
§ 7. Kommissorium og ændringer heri 
Kommissorium, retningslinjer og lignende som er gældende for lokaludvalgenes arbejde, samt ændringer 
heri, besluttes af bestyrelsen.  
 
Det enkelte lokaludvalg kan overfor bestyrelsen fremsætte forslag til ændringer.  
 



5.3 Evaluering af uddannelsespulje  

Indstilling  

• At KB evaluerer uddannelsespuljen afsat i 2016 (forsat fra sidste KB møde) 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen besluttede i 2016 at afsætte et beløb til uddannelse for FTR og FTR-suppleanter. 

I henhold til beslutningen skulle ordningen evalueres når det afsatte beløb var brugt. Da den afsatte pulje 

er brugt, bedes KB derfor evaluere ordningen. 

Det er formandskabets indtryk at FTR og FTR-suppleanter har haft stor gavn af, samt benyttet muligheden 

for at få mere uddannelse til brug i deres hverv.  



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark  

Dagsorden den 7.12.2020  

4. Økonomi   

4.2 Uddannelsespulje til FTR  
Indstilling:  

• At KB evaluerer uddannelsespuljen afsat i 2016  

• At KB beslutter der afsættes en ny pulje til uddannelse for FTR  

  

Sagsfremstilling:  

Kredsbestyrelsen besluttede i 2016 at afsætte et beløb til uddannelse for FTR og 

FTRsuppleanter (se bilag).  

I henhold til beslutningen skulle ordningen evalueres når det afsatte beløb var brugt.  

Da den afsatte pulje er brugt, bedes KB derfor evaluere ordningen.   

Det er formandskabets indtryk at FTR og FTR-suppleanter har haft stor gavn af, samt 

benyttet muligheden for at få mere uddannelse til brug i deres hverv. Derfor indstilles der 

til at der igen afsættes 200.000 kr. i en pulje til uddannelse for FTR og FTR-suppleanter.  

 

Beslutning fra KB møde 20.6.2016  

   

Kompetenceudvikling for FTR   

  

Kredsbestyrelsen vedtager at afsætte en pulje til efteruddannelse for FTR/FTRsuppleant 

(nævnes nu som FTR) i kredsen til egen kompetenceudvikling.  

  

Målet er at styrke TR-området ved at lave en målrettet indsats overfor FTR, der har en helt 

særlig rolle både overordnet i kredsen og lokalt i forhold til bl.a. TRkollegierne.  

En styrkelse af FTR-området ville derfor være en samlet styrkelse af hele TRområdet.  

Med denne overordnede indgang er det målet at give FTR mulighed for at øge egne 

kompetencer, ud fra en individuel vurdering af behov og niveau for uddannelse.  

   

Grundlæggende vil der fortsat blive opfordret til, at både TR og FTR tilgodeses af 

arbejdsgiver, i forbindelse med efter og videreuddannelse.   

  

Formål med at styrke kompetenceudviklingen for FTR lokalt i kredsen:  

• Styrke den enkelte FTR i sin rolle som leder af et TR-kollegium  

• Styrke rollen som repræsentant i MED-udvalg og samspil med ledelsen lokalt  

• Styrke vidensniveau og handlekompetencer i FTR-gruppen i kreds Syddanmark  



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark  

• Styrke FTR’s rolle som omdrejningspunkt i de lokale TR-kollegier  • Bidrage med 

viden i andre fora, f.eks. til kvartalsmøder  

  

Ved at lave en målrettet indsats i en afgrænset periode er det målet at lave et samlet 

kompetenceløft for hele FTR-området og dermed understøtte vision for TR.  

  

• Økonomi:   

o Der bevilliges 150.000 kr. til formålet, hvilket tages af formuen  

• Målgruppe:  

o FTR med gennemført TR og FTR-grunduddannelser  

o Helt eller delvist frikøbte FTR-suppleanter med gennemført TR og 

FTRgrunduddannelse  

  

• Varighed:  

o Beslutning evalueres når puljen er brugt  

  

• Metode til afklaring af uddannelsesbehov:  

o FTR kan på baggrund af en samtale, der afvikles med faglig konsulent samt 

kredsnæstformand for området, vælge et uddannelsesforløb, hvor kredsen 

giver tilskud svarende til maksimalt et diplommodul eller et enkeltfag 

(master) pr. gang. Samtalen har til formål at konkretisere FTR’s ønske om 

kompetenceudvikling.  

  

• Kriterier for ansøgning om midler til uddannelse:  

o Motiveret ansøgning sendes til kredsformanden og cc. til 

kredsnæstformanden  

o Der skal have været en samtale med den faglige konsulent og 

kredsnæstformand for området forinden ansøgning  

o Uddannelsen skal afsluttes med en opgave eller eksamen o Ansøgning 

behandles efter ”først til mølle” princip  

  

  

• Øvrig finansiering:  

o Det forudsættes, at arbejdsgiver bidrager med tjenestefrihed og 

transportudgifter  

  

  



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark  

FTR har derudover mulighed for at deltage i alle øvrige uddannelsestilbud fra DSR. 

Ovenstående er således et supplement og udvidelse af rammen for FTR i Syddanmark.  

Der er kredsens målsætning at der gives uddannelse / kompetenceudvikling for 25 % af 

FTR og FTR-suppleanter i perioden.  

Der laves en evaluering, der tager afsæt i FTR’s og kredsens evaluering når puljen er 

opbrugt.   

 



6. Henvendelser  
 

6.1 Henvendelser  
 

 

 

  



7. Politiske budskaber fra dagsorden 
  



8. Eventuelt  
• Dimissionerne bliver virtuelle ved de 5 sygeplejeskoler og der arbejdes på at fastholde en god 

kontakt til de studerende ved overgang til sygeplejerske. 

 

 

  



9. Punkter til senere dagsorden 
• OK21 (fast punkt)  

• Covid-19 (fast punkt)  

• Sexisme  

• Principper for god selskabsledelse (februar) 

  



10. Evaluering af mødet  
 


