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1. Mødets åbning 
Dette møde er ændret til et hybrid møde (fysisk og virtuelt), hvilket gør at dagsorden 
ændres så pkt. 3.1 afvikles på en anden måde, og der tidsmæssigt bliver strammet op 
på punkterne. 
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2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt med bemærkningerne fra mødets åbning 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat her 
 
Godkendt  

https://dsr.dk/sites/default/files/197/kb_referat_syddanmark_24082020.pdf


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
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3.1 Aktuelt 
Indstilling: 

• At KB drøfter aktuelle problemstillinger i deres lokalområder  
 

Fremstilling: 
Kredsbestyrelsen bedes i grupper drøfte hvad der rører sig lokalt. Hvorefter en 
person fremlægger hovedpunkterne fra deres gruppe til de øvrige grupper. 
Denne drøftelse vil give kredsbestyrelsen mulighed for at skabe et overblik over 
eventuelle problematikker / problemstillinger som er generelle i kredsen eller mere 
lokale. Kredsbestyrelsen skal desuden drøfte hvad der efterfølgende skal ske med 
den indsamlede viden.  
 
Arbejdsform: 

• KB sidder i grupper 
• Hver grupper drøfter og sammenfatter - 20 minutter 
• En person fra hver gruppe fremlægger for de øvrige – 5 minutter 
• Herefter en samlet drøftelse i plenum – 30 minutter 

 
Kommentarer 
Punktet er i dag ændret til en kortere proces hvor de enkelte KB medlemmer i 
plenum fortæller hvad der har fyldt meget på arbejdspladserne. 
 
 

• OUH har problemer flere steder med arbejdsmiljøet og arbejdstilsynet er 
tilkoblet 

• Psykiatrien har problemer med økonomien samt mangel på sygeplejersker 
(penge til hænder og ikke projekter) 

• Mangel på personale og faglig sparring i Fredericia kommune 
• Udbrud af Corona på sygehusene (SLB) 
• Studerendes vilkår under videreuddannelse. Dette emne kan med fordel 

drøftes på et senere KB møde 
• Corona beredskab på OUH – der er opslået stillinger samt laves der aftaler om 

frivillighed 
• SHS har opfordret sygeplejersker (via e-Boks) til frivilligt at melde sig til 

covid-19 beredskabet 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet aktuelle problemstillinger på arbejdspladserne 
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3.2 OK21  
 
Indstilling:  

• At KB drøfter OK-21 forud for det ordinære HB møde i oktober 
 
Sagsfremstilling: 
KB har på det ekstraordinære KB møde d. 24.9 haft mulighed for at drøfte og 
forholde sig til den videre prioritering af OK-kravene på det regionale og 
kommunale område ud fra en samlet fremstilling af kravene fra kredse, SLS og 
Lederforening. 
 
Der gives en status på mødet ud fra den prioritering, der så har været besluttet på 
det ekstraordinære HB møde d. 25.9. 
 
Det forventes ikke, at der ligger yderligere skriftligt materiale ud over det, der 
forventes at findes i HB materialet. 
 
OK-21 vil som emne indgå på de kommende KB møder, da forhandlingsprocessen vil gå fra 
prioritering af krav i DSR via Sundhedskartellet og ind i Forhandlingsfællesskabet. Derfra 
videre i december, hvor det forventes at der sker en udveksling af krav med arbejdsgiverne 
fra henholdsvis det regionale og kommunale område. 
Sideløbende sker tilsvarende på Statens område, hvor processen kører direkte i HB. 
 
Det forventes ligeledes at dele af materialet fremover vil være kodet og dermed fortroligt. 
 
På den mere medlemsrettede del arbejder formandskabet med at etablere medlemsmøder 
lokalt sammen med TR, således, at der undervejs i processen bliver mulighed for at få den 
direkte dialog om ok-proces med de muligheder og begrænsninger, der kan ligge i selve 
forhandlingsprocessen. 
Den aktuelle Corona situation gør den fysiske medlemsmøde vanskelige, hvilket løbende 
vurderes. 
 
Kommentarer: 
John Christiansen og Line Gessø fortæller om drøftelsen af prioriteringen af kravene i 
HB, som udløste en større debat. Kravene til SHK indleveres d. 28.9.2020. 
 

• Det er vigtigt at HB holder fast i de krav om løn som medlemmerne har sendt 
ind 

 
Beslutning: 

• KB har drøftet OK-21 forud for det ordinære HB-møde i oktober 
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3.3 FH lokalstruktur 
 
Indstilling  

• at KB giver formandskabet mandat til at kunne indmelde DSR Kreds 
Syddanmark i de kommende lokale FH enheder i Syddanmark. 

 
• At KB som konsekvens af ovennævnte beslutning giver formandskabet 

mandat til at kunne forpligte Kreds Syddanmark med et fremadrettet 
lokalkontingent til den enkelte FH-enhed på op til 35 kr. pr medlem opgjort 
ud fra arbejdspladser i den fysiske FH-enhed. 

 
Sagsfremstilling: 
KB har løbende haft mulighed for at drøfte udviklingen af etablering af kommende 
lokalstruktur i FH, der erstatter den nuværende FTF-enhed og de lokale LO enheder. 
Beslutningsprocessen nærmer sig nu den endelige afgørende og det forventes, at FH´s 
bestyrelse (hvor DSR er repræsenteret) træffer den afgørende beslutning d.25.9. 
 
Det nuværende beslutningsgrundlag lægger op til at der etableres et antal lokale FH-
sektioner ud fra den enighed det har været muligt at opnå lokalt og den politiske 
beslutning FH træffer. Det betyder i praksis, at der formes et landkort af FH-
sektioner, der vil være forskelligt landet over. Overordnet vil antallet af enheder set i 
forhold til i dag blive mindst halveret, men det vil set med lokale øjne fortsat spænde 
fra områder med én enhed til andre med 5-6 enheder. 
 
I Syddanmark ser det i skrivende stund ud til at der etableres 5 enheder, hvor DSR 
Kreds Syddanmark har arbejdet for én samlet enhed og som kompromis har arbejdet 
med et oplæg med 1 enhed på Fyn og 2 enheder i den jyske del af Syddanmark. Det 
kan konstateres, at det ikke er lykkedes at overbevise en række af de øvrige aktører 
om dette. Status er, at det tegner til 5 FH-sektioner i Syddanmark med 2 enheder på 
Fyn og 3 enheder i den jyske del. 
Mulighederne for at påvirke beslutningsprocessen er aktuelt udtømt og den sidste 
del handler om at få etableret så bæredygtige enheder politiske og økonomisk som 
muligt. Så må det fremadrettede arbejde være med til at vise om der kan opnås 
enighed om færre enheder på sigt. 
 
I den kommende tid er tidsprocessen: 

• 25.9 FH beslutter lokal struktur 
• Oktober de nuværende strukturer nedlægges formelt. Det er særligt aktuelt 

for de nuværende LO sektioner, der er formelt skal nedlægges. Denne 
beslutning er for FTF´s vedkommende allerede truffet af kongressen i FTF ved 
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overgang til FH. FTF fortsætter lokalt til årets udgang, hvorefter FTF 
bestyrelsen og dermed også formandsposten i FTF nedlægges/ophører. 

 
• November indkaldes til stiftende 

Generalforsamling/repræsentantskabsmøder, hvor de kommende 5 enheder 
dannes. På disse møder forventes det, at der træffes beslutning om den 
økonomiske ramme til drift og dermed det lokalkontingent, der skal betales. 
Det er vigtigt at understrege, at lokalkontingentet betales af kredsen og ikke af 
det enkelte medlem. 

 
Dernæst etableres de lokale FH kommunaludvalg under de enkelte FH-sektioner og 
det tværgående FH Regionsudvalg mellem de 5 FH sektioner. 
Den enkelte FH sektion fastsætter økonomien til FH kommuneudvalgene og sætter 
retningen for deres arbejde. Tilsvarende for de FH-regionaleudvalg dog således at 
der er lagt op til at der skal finansieres 0,50 kr pr medlem af de enkelte FH sektioner 
målrettet det regionale. 
 
Som de set af bilaget er det aktuelt ganske kompliceret med en række brikker, der 
skal falde på plads og en række positioner, som formandskabet skal forsøge at 
placere sig i den kommende FH-sektioner. Og på sigt, som der tidligere er talt om, 
ligeledes har mulighed for at placere KB medlemmer i FH kommuneudvalg. 
 
Der er derfor behov for at give formandskabet et politisk og økonomisk råderum, så 
der kan ageres ved de kommende beslutningsprocesser. 
 
Afslutningsvis nogle økonomiske betragtninger. 
Det forventes, at FH´s bestyrelse beslutter, at det lokale kontingent for de enkelte FH 
sektioner skal ligge mellem 19-35 kr pr medlem ud fra en arbejdspladsopgørelse (der 
er nogle detaljer for studerende, arbejdsløse, pensionister m.v.). Dette vil kunne give 
Kreds Syddanmark en udgift på maksimalt antal medlemmer x 35 kr = 16.500 
medlemmer x 35 kr = 577.500 kr  pr år. 
Såfremt Kb involveres i det lokale FH-kommune arbejde kan der derudover blive 
tale om udgiver til KB arbejde ud fra den model vi aktuelt bruger samt 
kørselsudgifter. Dette vil givetvis give en udgift for kredsen, som dog forventes at 
kunne holdes indenfor det nuværende budget. 
Samlet set er der derfor i budget 2021 indarbejdet et scenarie for, hvad det kunne 
koste kredsen fremover. 
 
Ved siden af dette har kredsformanden bedt om, at HB på kommende møde drøfter 
og beslutter, hvordan FH-lokalstruktur skal finansieres lokalt og af hvem – 
underforstået DSR overordnet eller DSR´s kredse. På mødet beskrives forskellige 
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mulige kompromisser. Kredsens afsæt er, at kreds Syddanmark ikke skal stå med 
den samlede regning. 
 
Derfor lægges op til at KB træffer en beslutning for et råderum, der kan arbejdes med 
og derfor indarbejdes i budgettet for 2021. Forventningen er, at udgiften i såvel de 
lokale forhandlinger, der kommer i FH-sektionerne bliver mindre end 35 kr. og at 
finansieringen deles helt eller delvis med DSR centralt. 
 
 
Beslutning:  

• KB giver formandskabet mandat til at kunne indmelde DSR Kreds 
Syddanmark i de kommende lokale FH-enheder i Syddanmark. 

 
• KB giver formandskabet mandat til at kunne forpligte Kreds Syddanmark 

med et fremadrettet lokalkontingent til den enkelte FH-enhed på op til 35 kr. 
pr medlem opgjort ud fra arbejdspladser i den fysiske FH-enhed. 
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3.3 Generalforsamling 2020  
Indstilling: 

• At KB drøfter om GF skal være virtuel 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har tidligere besluttet at generalforsamlingen i Kreds Syddanmark 
holdes den 22. oktober 2020 på Innovationsfabrikken i Kolding. Siden denne 
beslutning er Danmark blevet ramt af Corona- 19 som tidligere har hindret 
sammenkomster både i større og mindre forsamlinger. Nu er smittetrykket atter 
stigende og varieret geografisk, hvilket kan give udfordringer i forhold til afholdelse 
af en fysisk generalforsamling. Kredsbestyrelsen bedes derfor drøfte problematikken 
omkring den demokratiske indflydelse såfremt alle medlemmer ikke har mulighed 
for at deltage på grund af henstillinger fra offentlighedens side om ikke at deltage i 
større arrangementer. 
Der vil være mulighed for at generalforsamlingen kan afvikles virtuelt men med en 
kortere dagsorden og en ændret forretningsorden. Der er derfor lavet et forslag til en 
ændret forretningsorden ifald bestyrelsen vælger at holde en virtuel 
generalforsamling.  
Til orientering kan oplyses at der på nuværende tidspunkt er 105 tilmeldt 
generalforsamlingen. 
 
Kommentar: 

• Der skal være kamera på når der siges noget 
• Det skal undersøges om medlemmerne kan bruge chatten indbyrdes  

 
Beslutning: 

• KB beslutter at GF ændres til at afvikles virtuelt 
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B3.5 Kreds Syddanmarks arbejdsmiljøprojekt 

Indstilling: 
• At KB evaluerer status på projektet 

 

Sagsfremstilling: (Bo Frederiksen kommer og fremlægger projektet kl. 12.30) 

Kredsbestyrelsen besluttede i juni 2018 at der skulle afsættes midler til et 
arbejdsmiljøprojekt, med fokus på det forebyggende, da det er holdningen at 
sygeplejersker der bliver ramt af stress skal hjælpes af arbejdsgivere. Til at hjælpe 
kredsen igennem processen har erhvervspsykolog Bo Frederiksen, sammen med 
KNF Mads Dippel og en faglig konsulent forestået dette.  

Bo Frederiksen vil i korte træk give en status/evaluering af det 2-årige 
arbejdsmiljøprojekt, som blev igangsat i 2018 

• Herunder hvad har vi lært, og hvad vil være godt at have for øje for den næste 
indsats 

 

Bemærkninger: 
Bo Frederiksen gennemgår status/evaluering af projektet og fortæller der har været 
et stort engagement blandt deltagerne. 
KB’s kommentarer: 

• Dagligdagen kan gøres bedre uafhængig af rammerne 
• Sygeplejerskernes problemløsning kan være en akilleshæl  
• Arbejdsmiljø kræver en investering 

 
Forslag til det videre arbejde: 

• Hvad er KB nysgerrig på og hvordan skal samspillet være fremadrettet 
• Der skal arbejdes videre med arbejdsmiljø og findes ud af i hvilken form  
• Evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i kredsen vil foregå løbende i KB  

 
Beslutning: 

• KB har evalueret status på projektet 
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3.6 HB dagsorden 

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

• KB har drøftet de fremhævede punkter 
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4.1 Pulje til TR – anden drøftelse 
Indstilling: 

• At KB vedtager der, afsættes en pulje til TR’s uddannelse - 2. drøftelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen havde på KB møde den 24.8.2020 den første drøftelse af om der 
skal afsættes en pulje til TR’s uddannelse (indsat sagsfremstillingen). 
Der var på mødet en række spørgsmål og input. Der er sat bemærkninger ind under 
de enkelte input fra sidste møde, som forhåbentligt giver bedre klarhed over det 
ønskede initiativ. 
 
Kommentarer: 

• Det skal være tydeligt hvad uddannelsen skal bruges til 
- Ja TR skal i ansøgning begrunde hvad den konkrete uddannelse forventes at 

kunne give. 
• Kredsen bør drøfte med FTR og ikke kun FTR drøfte med TR 

- Ja det indarbejdes i møderne mellem F-TR, kredsnæstformand og konsulent at 
understøtte grundlaget. 

• Der mangler et økonomisk overblik over hvad det betyder for kredsens økonomi / formuen 
- Den økonomiske udgift vil maksimalt være 200.000 kr. pr år i 2 år. Pengene 

tages af formuen og belaster dermed ikke det nuværende eller kommende 
budget. Formuen vurderes til at have en størrelse, der kan rumme denne udgift 
uden problemer. 

• Formålet med uddannelse og muligheden for at søge bør være skarpere 
- Det er usikkert hvordan det kan gøres skarpere, da det netop skal være en 

mulighed ud over det sædvanlige, hvor håbet er at TR ser muligheder som 
kredsen ikke selv har udviklet endnu. Afsættet baserer sig på tillid til, at TR 
interesserer sig for at udvikle deres funktion. 

• Undersøge hvad der er TR, ikke får af kurser / efterspørger og kan det gives til en større 
gruppe samlet 

- Det vil kunne være en del af udbyttet og vil derudover være et arbejde, der 
allerede er i gang, da kredsen er vidende om at der på enkelte områder mangler 
central kapacitet til at gennemfører ønskede kurser. 

• Kunne der være en fordelingsnøgle i forhold til region/kommuner? 
- Helst ikke, da tanken ikke er, at det skal være et arbejdspladsrettet initiativ, men 

et initiativ der er målrettet den enkelte TR. Hvis der laves en fordelingsnøgle 
kan det give nye udfordringer, hvis der opstår behov andre steder. 

 
Oplæg er derfor fortsat således: 
I kredsen arbejdes der overordnet ud fra at TR (og AMiR) har en særlig rolle i DSR generelt og helt 
specifikt i kredsen som en væsentlig aktør for kreds og medlemmer. 
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Derfor arbejdes der i kredsen ud fra tankerne i den lærende organisation, hvor der helt grundlæggende 
er en tiltro og tro på at det gavner alle at understøtte og udvikle TR´s (og AMiR´s) handle 
kompetencer. 
Helt overordnet er dette behandlet i kongressen og søgt udmøntet lokalt i kredsen. 
 
KB har med det afsæt igennem årene truffet flere beslutninger, der skal understøtte og styrke 
positionen for de tillidsvalgte. Det handler om 

- Pulje til uddannelse for FTR og frikøbte FTR-suppleanter 
- Pulje til uddannelse af AMiR 
- Arbejdsmiljø projekt med involvering af TR og AMiR lokalt 
- Midler til lokale aktiviteter på arbejdspladsen initieret af FTR 

 
Dette ligger udover alle øvrige udviklingstiltag, der ligger i det mere grundlæggende 
uddannelsestilbud og udviklingsforventning til de tillidsvalgte. 
 
Med dette bilag ønskes en indledende drøftelse af om der skal gives et tilbud målrettet TR mere 
generelt. 
Overvejelsen er at afsætte en mindre økonomisk pulje som et indledende projekt på 200.000 kr. i år og 
næste år, hvor TR får mulighed for at ansøge om midler, der kan anvendes til egen udvikling ud over 
de tilbud, der allerede findes i DSR. 
 
Rammen kunne anvendes således: 
Målgruppe: TR, der har gennemført grunduddannelsen i DSR. 
 
Formål: Det overordnede formål er at give den lokale TR et tilbud ud over alle øvrige udviklings- og 
uddannelsestilbud i DSR og Kreds og dermed samle erfaringer med, hvordan dette kan være med til at 
udvikle TR-funktionen. 
Initiativet gælder i 2 år og evalueres i KB i starten af 2022. 
 
Økonomiske rammer: 200.000 kr. i 2020 og 2021, hvor der kan ansøges om 5.000 kr. pr år. Midlerne 
finansieres af formuen. 
Der dækkes ikke fx frikøb, transport og udgifter til bøger.  
Midlerne kan bruges til kursusafgift og tilsvarende deltagergebyr. 
 
Det forventes TR har drøftet dette med FTR som led i udvikling af rollen. 
Det forventes TR har drøftet vilkår i øvrigt med sin lokale ledelse. 
Betingelsen er at TR har gennemført grunduddannelsen. 
Rammen vil give 40 TR, mulighed for dette pr. år ud af en samlet TR-gruppe på omkring 250. 
 
Beslutning: 

• KB vedtager der, afsættes en pulje til TR’s uddannelse 
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4.2 Arbejdsmiljøprojekt 
Indstilling: 

• At KB afsætter en økonomisk ramme for et 3-årigt projekt, som har 
arbejdsmiljø som omdrejningspunkt.  

 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har i perioden 2018-2020 kørt et arbejdsmiljøprojekt bestående af 
moduler med fokus risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø, og styrkelse af den 
lokale TRIO/arbejdsmiljøgruppe.  
 
Med et nyt 3-årigt projekt på arbejdsmiljøområdet skal den læring som er sket i den 
foregående periode anvendes fremadrettet.  
Inden et nyt arbejdsmiljøprojekt kan igangsættes, er det væsentligt at inddrage FTR 
og de faglige konsulenter i en proces, hvor den enkelte FTR og faglige konsulent får 
mulighed for at tilkendegive, hvilke erfaringer der er væsentlige at bringe ind i 
designet af kredsens næste arbejdsmiljøprojekt.    
Når vi er klar med det endelige projektforslag vil det blive fremlagt for KB. 
 
Budget – arbejdsmiljø: 600.000 kr. hvert år i en afgrænset periode på 3 år (2021,22,23) 

• Driftsmidler/lønkroner: 400.000 pr. år  
• Ekstra: 50.000 kr. pr. år  
• Fra kredsens frie midler: 150.000 pr. år  

 
Beslutning: 

• KB afsætter en økonomisk ramme for et 3-årigt projekt, der har arbejdsmiljø 
som omdrejningspunkt.  
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4.3 Forbrugsrapport 
Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 31.08.2020 
 

Sagsfremstilling:  
Kredschef Puk Holmgaard vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
31.08.2020. 

 
 
 
Puk Holmgaard gennemgår regnskabet med en orientering om at Covid-19 i høj grad 
har påvirket forbruget.  
 
 
Kommentarer: 

• Skal vi overveje at sende noget merchandise med TR (eller andre) ud til 
medlemmerne? 
  

Beslutning: 
• KB godkender forbrugsrapport pr. 31.08.2020 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020 

4.4 Budget 2021 samt rammebudget 2022 + 2023 
Indstilling: 

• At KB beslutter budget 2021 og rammebudget 2022 + 2023 
 

Sagsfremstilling: 
I udkastet er taget afsæt i uændret aktivitetsniveau på alle områder, vi har anvendt 
de rådighedsbeløb mm som er meddelt fra Økonomiafdelingen DSR-C og de 
udmeldte fremskrivningsprocenter. 
Budgettet vil under mødet blive gennemgået af kredsformand, John Christiansen 
samt kredschef Puk-Maria Holmgaard. 
 
 
Bemærkninger:  

• Der afsættes flere midler til det kommunikative område – 200.000 kr. 
• Der skal tilrettes i de afsatte midler til TR, så det tydeligt fremgår, at der er 

afsat 600.000 kr. i budgettet 2021 til medlemsrettede aktiviteter lokalt svarende 
til de tidligere bevilliger for dette område. Dermed kræver det særlig 
beslutning, hvis det skal fremføres yderligere. 

• Der er givet til sagn om, at der kommer oplæg til senere KB møde, der folder 
anvendelse på arbejdsmiljø og kommunikation yderligere ud. 
 
 

Beslutning: 
• KB beslutter budget 2021 og rammebudget 2022 + 2023 med ovenstående 

ændringer 
 
 
 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020 

5.1 Aflyste arrangementer 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
På grund af Covid – 19 har det været nødvendig at aflyste / udskyde mange af 
kredsens arrangementer. Vi har optalt til at det har berørt ca. 25 arrangementer i 
Kreds Syddanmark. Nogle vil blive forsøgt gennemført i første ½ år af 2021 og andre 
er helt aflyste. 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020 

6.1 Henvendelser 
• Der er stadig henvendelser omkring aftalerne der er indgået i forbindelse med 

Corona beredskabet 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
 

- GF bliver virtuel 
- Der er aftalt budget for kommende år 
- Det er besluttet at satse yderligere på arbejdsmiljøområdet. 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020 
 

8. Eventuelt 
• Kan vi bruge tiden i KB hvis ikke kongressen ikke bliver til noget? 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020  
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• Vilkår for sygeplejerskers efter- videreuddannelse 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.9.2020  

10. Evaluering af mødet 
• Det fungerer fint med en kombination af fysisk og virtuelt KB møde 
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