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Referat fra   
Virtuelt kredsbestyrelsesmøde 

den 25. januar 2021 

kl. 9.00 – 15.30 

Deltagere: John Christiansen, Helle Kruse Hansen, Jytte Pharao-Bonde, Camilla Rosager 

Weber, Camilla Duus Smidt, Gitte Solgaard Larsen, Louise Lehn, Gitte Würtz, Louise Prahl Bårris, 

Birgith Flyvbjerg, Andreas Lund Andersen, Dorte Ruge, Christina Rosenberg, Birthe Overgaard, 

Betina I. Kristensen, Barbara S. Hjalting, Anja Skovgaard, Janne Grevsen, Ina Kristensen, Kevin 

Vilhelmsen, Rita Lund Hansen, Solvejg Kjærgård, Lisbeth Hammer, Sille Olesen, Kirsten 

Nikolajsen, Anne Nissen 
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1. Mødets åbning  
John indleder mødet med praktisk information i forbindelse med web-møder. 

Der gives en opdatering på de opgaver, som Camilla Duus Smidt varetager fremover, og at Helle 

Kruse Hansen med Line Gessø Hansen fratræden er rykket op som 1. kredsnæstformand.  

Rita Lund Hansen bydes velkommen som nyt medlem i kredsbestyrelsen. 
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2. Dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 

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

Godkendelse af referat fra ekstraordinært KB møde i december findes her: her  

Referaterne er godkendt.  

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
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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. 

 

Beslutning 

• Det besluttes at KB-mødet i april flyttes til den 20. april 2021 
 

 

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 
Punktet er fortroligt. 

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. 

 

Kommentar 
Der spørges til, om KB-medlemmer få et fælles abonnement til aviser mm for organisationen (HB) 

eller i kredsene? Det følges det op på. 

 

Beslutning 

• KB har drøftet status på OK21 

 

 

3.3 Covid-19 

Indstilling 

• At KB tager orienteringen til efterretning  

 

Sagsfremstilling  
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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. 

 

Beslutning 

• KB har kommenteret på og drøftet punktet 

 

 

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 
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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/ 

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 ) 

 

Beslutning 

• KB drøfter punktet 

 

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. 

 

Kommentar 
Kongressen evalueres. 

Frikommuneprojektet drøftes.  

Folkemødet – det vi ved nu er at det afholdes, men rammerne for det kender vi ikke. 17-20. juni 

2021. 

 

Beslutning 

• KB har drøftet HB-dagsordenen og formandskabet har fået input til de ønskede punkter 

 

3.6 KBs 2-dagesseminar i februar 2021 

Indstilling 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdanskesygeplejersker.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bEipUyqwekHomdwzm_xtU-eF8aG-UkI5ncoS_U_udiXKs4yxgewiNi9w&h=AT0x4YSeWo65ZDb5i6KfpqF-cBIFxDP2Fm9GqWpcLV8O2O9XPqeuWzu6q8cVaeikg3tfSDSmJZXnlH5ibOGrFs3KJSAZDcnD_d2rdiauoGSvOsN4DCyshgQWmt9M5c1v8w
https://www.facebook.com/groups/184543969274216/
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• 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.  

 

Beslutning 

• KB beslutter, at der planlægges med et seminar på de to dage, torsdag den 11.2 kl. 9 - 16 

og fredag den 12.2 kl. 9 – 12.  

• Kan seminaret ikke afholdes fysisk afholdes det som virtuelt 

• Temaer på seminaret: Covid-19, OK21, FH og det kommende kommune- og regionsvalg 
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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. 

 

 

Kommentar 
Cashpool når DSR fungerer som sin egen bank. For god ordning for kredsene, men for dårlig 

ordning for den samlede organisation. I 2022 følger vi den almindelige rentesats, hvilket betyder, at 

vi formentlig får et negativt renteafkast (udgift). 

Vi forventer at drøftelse af cashpool ordningen tages op igen i sensommeren 2021. 

 

Beslutning 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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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 

 

Kommentar 
John orienterede KB indledningsvist i mødets åbning 

 

Beslutning 

• KB har taget orienteringen til efterretning  

 

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  

 

Kommentar 

KB orienteres om, at der er ansat hhv. en politisk konsulent, Maria og en arbejdsmiljøkonsulent, 

Britt. Den politiske konsulent starter den 1. marts og arbejdsmiljøkonsulenten starter den 1. april. 

 

Beslutning 

• KB har taget orienteringen til efterretning 

 

 

5.3 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. 
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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 

 

Kommentar 
De enkelte kredsnæstformænd er ved at komme godt i gang i de enkelte FH sektioner. De første 

bestyrelsesmøder er så småt ved at komme i gang, men flere møder er aflyst pga. covid-19. 

 

FTF er ved at lukke de allersidste opgaver ned.  

 

John præsenterer punktet med AOF og præciserer, at AOF har en tæt tilknytning til 

Socialdemokratiet. John præsenterer ideer som til hvordan, kredsen kan tænke muligheder ind i 

det. 

 

Beslutning 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.4 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 

(se bilag i dagsordenen). 

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.  

 

Kommentar 
John præsenter punktet og præciserer, at ved sidste KB t at sidste gang nikkede KB til en ny 

uddannelsespulje for FTR og FTR-suppleanter, men at KB ikke fik evalueret puljen ved sidste KB-

møde.  

Vigtigt at vi forsætter med at afsætte midler til kompetenceudvikling af FTR/FTR-suppleanter. Det 

er vigtigt, at vi investerer i vores egne.  

Enkelte KB-medlemmer fortæller hvilke uddannelser som kredsen har bevilget midler til, og hvor 

vigtige kompetencer de har fået og anvender i praksis. 

Der ønskes åbenhed i hvem der tildeles puljemidler, og hvor mange penge det drejer sig om. John 

og Puk taler om hvad vi kan og hvad vi må. Og det drøftes på et senere KB-møde. 

 

Beslutning  

• KB har evalueret puljen   
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6. Henvendelser  

 

6.1 Henvendelser  
Kritikken af de forskellige aftaler er droslet lidt af, der er kommet lidt flere politiske spørgsmål. Dem 

som henvender sig, får anerkendelse af at de engagerer sig og en personlig tilbagemelding.  
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7. Politiske budskaber fra dagsorden 
Kredskontoret har ansat nye konsulenter, så vi kan få styrket arbejdsmiljøområdet og det politiske 

virke i kredsen. 
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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. 

 

Kommentar  
Vi vil være ekstra omhyggelige med t få fat på vores nyuddannede på ringeaftenenerne. 

John og Ulrikke er også begyndt at komme ud på skolerne i 5. semester, og ikke kun i 7. semester. 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• OK21 (fast punkt)  

• Covid-19 (fast punkt)  

• Principper for god selskabsledelse (februar) 

• Cashpool-ordningen (august/september) 

• Der ønskes en politisk drøftelse af tidsbegrænsede ansættelser i kredsen 
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10. Evaluering af mødet  
Lidt mere omfattende møde og lange diskussioner. Alle gode til at bruge chatten og byde ind i 

drøftelserne. 

Det bedste af de virtuelle møder. Godt møde. God energi. 

 

  


