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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Referat fra KB møde den 18.04.2017 
 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_18_april_2017.pdf
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3.1 Generalforsamling 2017 
Indstilling: 

• At KB har første drøftelse af den skriftlige beretning til generalforsamlingen 
• At KB tager orienteringen omkring generalforsamling 2017 til efterretning 
• At KB drøfter og beslutter tema til generalforsamling 2017 

 
Sagsfremstilling: 
Torsdag den 26. oktober 2017 holdes der generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, 
kreds Syddanmark.  
Generalforsamlingen vil blive holdt på Hotel Comwell, Kolding og er forud gået af 
en fagdag samme sted (med særskilt tilmelding). 
Regionsformand for Fysioterapeut foreningen i Syddanmark, Brian Errebo har flere 
gange tidligere været dirigent på generalforsamlingen, og 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 26.9.2017. Forslag indgivet senest denne dato vil 
give Kredsbestyrelsen mulighed for at drøfte disse på KB møde den 9.10.2017. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen 2017, 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, hvortil 
Kredsbestyrelsen bedes komme med kommentarer (bilag 3.1.1). 
Beretningen vil i lighed med tidligere år blive skrevet hen over sommeren, og  
udkast til den skriftlige beretning vil komme til behandling / beslutning på KB møde 
den 28.8.2017. 
 
Kredsbestyrelsen har tidligere besluttet at generalforsamlingen 2017 skal have et 
tema, og gerne af faglig karakter. Formandskabet er dog ”kørt fast” i at finde et tema, 
da det har været svært at finde et tema af faglig karakter som kan behandles i det 
tidsmæssigt mulige på en generalforsamling. Desuden er generalforsamlingen forud 
gået af en fagdag af 8 timers varighed, og som en del af medlemmerne erfaringsvis 
har deltaget i.  
Det var så muligt at bruge ”plan B” (OK18) men i stedet foreslår formandskabet at 
Kredsbestyrelsen kommer med input til et tema på generalforsamlingen.  
Inden det kommende møde den 6.6.2017 foreslår formandskabet at Kredsbestyrelsen 
snakker med kolleger og andre interessenter om hvilket tema der ville gøre at de 
deltager i generalforsamlingen. 
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3.2 Sammen om DSR / Ekstraordinær kongres 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen om gæster til kongressen til efterretning 
• At KB med afsæt i HB’s materialer drøfter oplæg til den ekstraordinære 

kongres i DSR 
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet har besluttet at invitere gæster til deltagelsen i den ekstraordinære 
kongres, Hotel Nyborg Strand, torsdag den 22.6.2017.  
Der er på Facebook og hjemmesiden givet mulighed for at 10 medlemmer, kan få tabt 
arbejdsfortjeneste samt refusion at kørselsudgifter. De 10 pladser tildeles efter først 
til mølle princippet.  
Der er desuden sendt en særskilt invitation til de medlemmer der deltog i 
”Udviklings laboratorium – Om DSR” den 1.2.2017. 
 
 
HB havde mandag d.22.5 sit kongresforberedelsesmøde, hvor det endelige 
kongresforslag til den ekstraordinære kongres i juni med afsæt i årets input skulle 
formes. Dette er KB efterfølgende kort orienteret om. 
 
I skrivende stund (24.5) er forventningen, at der ligger et udkast til forslag til 
kongressen midt i kommende uge 30.5/31.5, som indgår i HB materialet til HB mødet 
d. 7.6.2017. 
Det er forventningen at der både vil være et konkret – samlet udkast til forslag fra 
HB og en vurdering/plan for, hvordan de tidligere udsatte kongresforslag håndteres. 
 
Da der aktuelt arbejdes med begge dele er det svært at give det præcise indblik og 
overblik. 
 
Det er planen, at der gives et oplæg om det forventede forslag og at KB efterfølgende 
tager en grundig drøftelse af indholdet i oplæg, som er væsentlig forud for HB´s 
endelige beslutning om kongresforslaget 7.6. 
 
Selve kongresforberedelsen forventes at blive drøftet på den planlagte 
kongrestemadag efterfølgende. 
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3.3 KB valg 2017 

Indstilling: 
• At KB godkender planer for kredsbestyrelsesvalget i Kreds Syddanmark 

Sagsfremstilling: 
I efteråret 2017 skal der afholdes valg til Kredsbestyrelsen og formandskabet i 
samtlige kredse samt Lederforeningen i DSR. 
I det kommende lokale blad ”Kredsløbet” vil der være en artikel som fortæller om 
valget i DSR samt opfordre medlemmerne til at opstille til de forskellige poster. 
 
I nedenstående er vigtige datoer i forbindelse med valget: 

• Den 22. juni 2017 - Ekstraordinær kongres   

• Den 29. september kl. 15.00 - Opstillingsfrist til de forskellige poster  

• Den 5 oktober kl. 16.00 - Møde for kandidater til formandskabsposterne  

• Den 30. oktober kl. 17.00 – valgmøde 

• Den 8. november – resultatet af valget bliver offentliggjort 

Der vil i lighed med ved foregående valg være mulighed for at få taget billeder til 
brug i forbindelse med valget og hjælp til andre praktiske ting. 
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3.4 HB 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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3.4 Fleksibel arbejdstid 

Indstilling: 
• At KB drøfter holdning til SF’s forslag om fleksibel arbejdstid 

Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsesmedlem Dorte Ruge har rejst følgende tema til drøftelse: 
”Jeg foreslår at SF’s forslag om fleksible arbejdstider dagsordensættes på næste KB. 
Dette med henblik på at blive klogere på forslaget og blive klædt på ift. de drøftelser, der må 
forventes vil ske på arbejdspladserne. 
Hvad tænker vi? Er vi positive indstillet? 
Rygterne siger, at elementer vil indgå i OK 18, så kunne det være godt at være lidt på 
forkant.” 
 
SF har fremsat forslag vedrørende indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i 
Region Syddanmark med baggrund i konkrete initiativer i Københavns Kommune. 
SF har i den forbindelse foreslået, at de faglige organisationer for de regionsansatte 
indkaldes til forhandlinger om at lave aftaler, der sikrer de ansatte bedre muligheder 
for at gå henholdsvis op eller ned i tid efter eget ønske. 
 
Kredsformanden har tidligere i forbindelse med fremsættelse af forslaget givet en 
kommentar til pressen om at der allerede i dag er fokus på emnet om arbejdstid og 
arbejdstidstilrettelæggelse – og at der i forhold til mulighed for påvirkning af egen 
arbejdstid, set med DSR´s øjne, er behov for at sikre alle ansatte en adgang til fuld tid 
som ret. Derudover at DSR naturligvis gerne deltager i drøftelser, som vi i øvrigt gør 
på alle arbejdspladser via også vore TR. 
 
Projektets indhold oprindeligt i København 
Projektet i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i København går i sin enkelthed ud 
på at 
 

• den enkelte medarbejder en gang årligt kan forhandle sin arbejdstid – enten 
op eller ned i tid 

• lønnen reguleres tilsvarende – der er ingen kompensation hvis den ansatte 
vælger at gå ned i tid 

 
Det er en forudsætning at  

• det sker på en måde så arbejdspladsen fortsat kan fungere 
• ændringer skal ske inden for de gældende økonomiske rammer 
• ændringerne sker under hensyn til gældende overenskomster og aftaler 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden  

Der er således ”intet nyt under solen” i dette projekt, i forhold til de muligheder der 
allerede er i dag.  
 
Tankerne bag projektet er for så vidt gode nok, nemlig at den enkelte kan tilpasse sin 
arbejdstid, så den passer ind i den livsfase man befinder sig i. Man kunne dog i 
stedet sætte fokus på at arbejdstiden lever op til vores krav om familievenlige 
arbejdspladser, hvor belastningen er på et niveau, så den enkelte kan holde til at 
arbejde fuldtid.  
 
Deltidsproblematikken 
I projektet indgår, at ledige stillinger opslås med mulighed f individuel tilpasning af 
arbejdstiden, hvilket kan medvirke til at fastholde den deltidskultur, der florerer på 
de kvindetunge arbejdspladser og som i et ligestillingsmæssigt perspektiv er stærkt 
problematisk. 
 
Ved OK11 blev der med både KL og RLTN indgået aftale om projekter, der skulle se 
på deltids/fuldtidsproblematikken. Begge projekter viste, at næsten halvdelen af 
medlemmerne vælger deltidsansættelse, og det overvejende argument er at familieliv 
/arbejdsliv skal kunne hænge sammen.  
 
Ceveas rapport om det ”Kønsopdelte arbejdsmarked” (2016) viser, at en større andel 
af kvinder end mænd arbejder på deltid inden for alle sektorer på det danske 
arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at en større gruppe af kvinder frivilligt vælger 
en deltidsansættelse, enten fordi jobbet er belastende eller fordi det er afgørende i 
forhold til arbejds-/privatlivsbalancen.  
 
Der er således næppe tvivl om, at en ordning med mulighed for yderligere 
nedsættelse af arbejdstid i højere grad vil tiltale kvinder end mænd.   
 
Der er forskel på, hvor meget mere kvinderne er på deltid sektorerne imellem. De 
største forskelle i andele af deltidsansatte kønnene imellem findes indenfor de 
private virksomheder, hvor 21 pct. af kvinderne er på deltid, mens det kun gælder 
for 10 pct. af mændene. I kommunerne er 28 pct. af kvinderne på deltid mod 19 pct. 
af mændene.  
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Forslaget kan således medvirke til at fastholde et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor 
kvinderne, der typisk er de lavestlønnede, vælger at gå ned i tid for at få familieliv og 
arbejdsliv til at hænge sammen, og bakker ikke op omkring et fremtidigt 
arbejdsmarked, hvor mænd og kvinder i langt højere grad deles om at få familielivet 
til at hænge sammen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Deltidsansættelse påvirker lønnen, ferie og pensionsindbetaling.  
Deltidsstillinger betyder en væsentlig dårligere pensionsindbetaling, fx vil en 
sygeplejerske på deltid (30 timer) have et tab på sin pension på 22.800 kr. om året 
sammenlignet med en sygeplejerske ansat på 37 timer.  
 
Deltidsansættelser betyder også lavere løn og et smallere økonomisk råderum for 
den enkelte. Fx vil en sygeplejerske på løntrin 6 på 37 timer få en grundløn på ca. 
27.700 kr. om måneden, på 30 timer vil lønnen være faldet til godt 22.400 kr. om 
måneden. En forskel på 5.300 kr. hver måned. 
 
De såkaldte ”kvindefag”, der er præget af deltidsstillinger, skaber en ulighed i mænd 
og kvinders indkomstforhold.  
 
En stor gruppe sygeplejersker arbejder allerede i dag på deltid. Det er fint, såfremt 
det for den ansatte er et aktivt tilvalg. Det er dybt problematisk, hvis baggrunden 
ligger i belastede vilkår, normeringspres, planlægningsudfordringer m.v. 
 
Arbejdsmiljøet 
Også set fra en arbejdsmiljøvinkel kan forslaget ramme skævt, idet en stor andel af 
medarbejdere på deltid kan skabe udfordringer i forhold til at sikre kontinuiteten i 
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arbejdet -ikke mindst i de situationer, hvor der er behov for at ændre i 
tjenesteplanerne. 
 
Deltidsansættelse kan også have en betydning for den enkeltes oplevelse af 
sammenhæng og mening i arbejdet, udviklingsmuligheder og tilknytning til 
arbejdspladsen, men samtidig er deltidsansættelse et ikke uvæsentligt element i 
forhold til at nedbringe vagtbyrden for den enkelte. 
 
Vi ved fra SATH 15, at knapt en fjerdedel af sygeplejerskerne oplever, at de har ingen 
eller ringe indflydelse på planlægningen af deres arbejdstid, ligesom de ikke har 
mulighed for at ændre placering af vagter hvis de skulle have behov for det. 
I samme undersøgelse oplyser en tredjedel, at arbejdet tager så meget energi at det 
går ud over privatlivet – særligt udtalt er det i aldersgruppen 30-39 år. 
 
Set i forhold til borgerne/patienterne vil en høj andel af deltidsansættelse have 
betydning for hvor mange forskellige medarbejdere de har kontakt med, og dermed 
kan det have en betydning for den enkelte medarbejders oplevelse af sammenhæng 
og mulighed for at yde kvalitet i arbejdet.  
 
I Region Syddanmark har Koncern HR på baggrund af forslaget udarbejdet et notat, 
som beskriver henholdsvis projektet i Københavns Kommune, samt nuværende 
aftaler og politikker vedrørende arbejdstid, samt øvrige overvejelser, som kunne 
have betydning for indførelse af fleksibel arbejdstid. Notatet indgår i de videre 
drøftelser i Region Syddanmarks Hovedudvalg. 
Forslaget drøftes indledningsvis i Hovedudvalget i Region Syddanmark. Slutteligt 
forventes en politisk drøftelse i august måned 2017. 
 
Afslutningsvis henvises til kredsbestyrelsens tidligere drøftelse om 
arbejdstidstilrettelæggelse og arbejdstidsaftalen, hvor der er udarbejdet 
”pejlemærker for arbejdstiden” samt af kredsformandskabet udarbejdet notat om 
retningslinjer m.v. 
 
 
Der vedlægges bilag (3.5.1) 
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4.1 Årsregnskab 2016 
Indstilling: 

• At KB godkender regnskab 2016 
 
Sagsfremstilling: 
Regnskabet vil på mødet blive gennemgået af Kredschef Jan Villumsen. 
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4.2 Forbrugsrapport pr. 30.4.2017 
Indstilling: 

• At KB godkender status for regnskabet pr. 30.4.2017 
 
Sagsfremstilling: 
Kredschef Jan Villumsen vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
30.4.2017. 
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5.1 FTF – LO samarbejde 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
FTF afvikler repræsentantskabsmøde mandag den 29. maj 2017.  
Repræsentantskabsmødet indeholder bl.a. temadrøftelser af henholdsvis LO/FTF -
2020- processen og FTF's digitaliseringsstrategi. 
 
Fra Kreds Syddanmark deltager Kredsnæstformand Morten Hartvig Petersen samt 
kredsformanden. Repræsentationen fra DSR er påvirket af DSR´s deltagelse ved ICN. 
 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet var som følger: 
1. Formanden åbner mødet 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af forretningsorden 
4. Beretning fra formanden 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskab for 2015 og 2016 
7. Mødets afslutning 
 
Materiale 
Materiale til repræsentantskabsmødet ligger på FTF's hjemmeside: 
www.ftf.dk/repræsentantskab17. 
Dansk Sygeplejeråd har ikke indsendt nogle forslag i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet og har heller ingen bemærkninger til det fremsendte 
dagsorden.  
Al materialet skulle være tilgængeligt for interesserede og vedhæftes derfor ikke. I 
har tidligere fået materialet vedr. LO/FTF samarbejdet, hvilket jeg i skrivende stund 
forventer bliver den interessante og væsentlige del, der ligger udenfor det formelle 
møde og dermed vil have karakter af pejlemærke for det videre arbejde med 
processen, der kulminerer på en kongres i 2018, hvor den endelige beslutning skal 
tages. 
 
Drøftelserne omkring LO/FTF samarbejdet 
LO og FTF’s kongresser vedtog i 2015 at afklare mission og visioner samt det 
politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. Samtidig 
vedtog man at udvide det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske 
område allerede fra 1. januar 2016. Dansk Sygeplejeråd bakker op om og deltager 
aktivt i det pågående arbejde med at afklare grundlaget for en eventuel ny fælles 

http://www.ftf.dk/repr%C3%A6sentantskab17
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hovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer, som afsluttes ved 
udgangen af 2017.  
 
Lokalt i kredsen er der ikke nyt siden sidste orientering. 
Der kan suppleres mundtligt på KB-mødet, hvor mødet med de delegerede i FTF er 
afviklet. 
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6.1  
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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 
• Det nære sundhedsvæsen – opfølgning fra KB møde den 25.1.2016 
• KB’s arbejdsform - nedsættelse af en arbejdsgruppe der arbejder videre med 

KB’s arbejdsform? 
• Introduktion til nye medlemmer i KB (Louise G. Lehn) 
• FTF/LO organisering – løbende  
• Organisationsudviklingsprojekt – løbende  
• OK18 – august 2017 
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10. Evaluering af mødet 


	0. dagsorden forside
	Dagsorden  Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 kl. 9.00 – 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30

	1. Mødets åbning
	1. Mødets åbning

	2. Godkendelse af dagsorden samt referat
	2. Dagsorden
	2.1 Referat

	3.1 Generalforsamling 2017
	3.1 Generalforsamling 2017
	 At KB har første drøftelse af den skriftlige beretning til generalforsamlingen

	3.2 Sammen om DSR - ekstraordinær kongres
	3.2 Sammen om DSR / Ekstraordinær kongres

	3.3 KB valg 2017
	3.3 KB valg 2017
	Indstilling:
	Sagsfremstilling:

	3.4 HB dagsorden
	3.4 HB dagsorden
	Sagsfremstilling:

	3.5 Fleksibel arbejdstid
	3.4 Fleksibel arbejdstid
	Indstilling:
	Sagsfremstilling:

	4.1 Regnskab 2016
	4.1 Årsregnskab 2016

	4.2 Forbrugsrapport pr. 30 04 2017
	4.2 Forbrugsrapport pr. 30.4.2017

	5.1 FTF-LO samarbejde
	5.1 FTF – LO samarbejde

	6. Henvendelser
	6.1

	7. Politisk budskab ud fra dagsorden
	7. Politisk budskab ud fra dagsorden

	8. Eventuelt
	8. Eventuelt

	9. Punkter til senere dagsorden
	9. Punkter til senere dagsorden

	10. Evaluering af mødet
	10. Evaluering af mødet


