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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27. 1.2020 
 

1. Mødets åbning 
• Præsentation af kredschef Puk-Maria Holmgaard 
• Barbara Hjalting ønsker at høre om der er stemning for at KB møderne starter 

½ time tidligere og dermed slutter ½ time tidligere. Dette at hensyn til 
trafikken hjemad. 
Bestyrelsen beslutter at fortsætte som vanligt med mulighed for at slutter kl. 
15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27. januar 2020 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af dagsorden fra 10. december 2019 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_10_december_2019.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_10_december_2019.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_10_december_2019.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_10_december_2019.pdf


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27.01.2020 

3.1 Generalforsamling 2020 
Indstilling: 

• At KB beslutter om der skal være et tema for GF 2020 
• At KB evt. har 1. drøftelse af et tema for GF 2020 
• At KB tager datoen for GF 2020 til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Der skal jf. kongresbeslutningen om at der holdes generalforsamlinger hvert andet 
år, holdes generalforsamling i kredsene i oktober 2020. Kreds Syddanmark har 
booket Innovationsfabrikken i Kolding den 22. oktober og der vil forud for 
generalforsamlingen være fagdag i samme lokaler. 
 
Der har tidligere i Kreds Syddanmark været temaer til drøftelse på 
generalforsamlingen, og det er indtrykket at det har givet en god debat på dagen. 
Temaerne tidligere har blandt andet været arbejdstid, ”Sammen om DSR” og ”hvor 
går grænserne i dit arbejdsliv?”. Da DSR står overfor en ny overenskomstfornyelse, 
OK21 kunne dette være temaet, ”Sygeplejerskernes år”, aktuelle overordnede 
udfordringer på arbejdspladserne i Kreds Syddanmark, eller? 
 
Kommentarer: 

• Gerne et gennemgående tema både for fagdag og GF 
o Sygeplejerskernes år / Year of the Nurse – sygeplejerskernes betydning 

for samfundet i Syddanmark 
o Der nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
o OK21 
o En ny sundhedsreform 
o DSR’s nye vision 
o Work life balance  

• Gerne nedsættelse af KB arbejdsgruppe 
o Der er nedsat en KB gruppe som kan bruges 

• GF må gerne være mere fremadskuende med respekt for DSR’s love 
• Debatten vil blive bedre hvis medlemmerne sidder i grupper 
• 2020 er 25 året for FN’s kvinde konvention (ligestilling) 

 
 
Beslutning: 

• KB har taget datoen til efterretning 
• KB har besluttet at der skal være et tema for GF 
• KB har haft 1. drøftelse omkring tema for GF 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27.01.2020 

3.2 Bornholm 2020 
Indstilling: 

• At KB beslutter hvem der deltager i Folkemødet på Bornholm 
 
Sagsfremstilling: 
På Folkemødet som foregår i perioden torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni, 
deltager DSR igen i et samarbejde med andre organisationer. Der er nedsat en central 
arbejdsgruppe hvori næstformændene Jytte Pharao-Bonde samt Helle Kruse Hansen 
deltager. 
HB har godkendt at temaet for DSR er ”En investering i sygeplejersker er en 
investering i samfundet”, med sloganet ”En sygeplejerske mere gi’r liv til flere” 
 
Der er lykkedes os at leje de samme boliger som i 2019, og det betyder at der er 
sovepladser til 9 kredsbestyrelsesmedlemmer foruden formandskabet. 
KB bedes derfor finde ud at hvem der ønsker at deltager / have en af de 9 
sovepladser, samt på hvilken måde deltagelse afgøres hvis flere ønsker at komme 
med. Tilmeldingen til deltagelse er bindende. 
 
Der er tidligere truffet følgende beslutning omkring de økonomiske rammer for 
deltagelse: 
KB kan vælge at deltage for egen regning og herunder bruge de afsatte midler til individuel 
politisk inspiration på 5000 kr. /år. 
 
Såfremt man ønsker at kredsen forsøger at hjælpe med den praktiske planlægning, vil målet 
være at forsøge at få overnatning, transport m.m. koordineret med formandskabet. De afsatte 
5000 kr. vil i så fald blive indregnet i denne løsning, inkl. frikøb for max. 2 dage. 
De kredsbestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage bedes inden xx dato at tilkendegive hvem 
der ønsker at deltage  
 
Kommentarer: 
Kredsbestyrelsen har besluttet at følgende deltager: 
Anne Nissen 
Birte Overgaard 
Louise Prahl 
Lisbeth Hammer 
Anja Nissen 
Kirsten Nikolajsen 
Betina Iroisch  
Dorthe Ruge 
Barbara Hjalting 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27.01.2020 

Der bliver spurgt om det er muligt at flyve til Bornholm, mod en egenbetaling ud 
over de 5000 kr. Dette vil blive undersøgt, og der gives direkte besked til deltagerne. 
 
Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe i KB omkring Folkemødet. Denne 
igangsættes igen. 
 
Beslutning: 

• KB har besluttet hvem der deltager på Folkemødet 2020 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27.01.2020 

3.3 Sygeplejeetisk Råd 

Indstilling: 
• At KB beslutter hvem der indstilles til Sygeplejeetisk Råd fra kreds 

Syddanmark 
 
Sagsfremstilling: 
På Dansk Sygeplejeråds kommende kongres i maj 2020 skal der foretages nyvalg til 
Sygeplejeetisk Råd.  
Det er kredsbestyrelsen samt hovedbestyrelsen (HB) der indstiller interesserede 
medlemmer til kongressen. Da dette skal behandles på HB’s møde den 29. januar, 
bedes kredsbestyrelsen drøfte hvilke af potentielle kandidater der ønskes indstillet 
fra kreds Syddanmark. 
På det vedlagte bilag er det muligt at se hvem der på nuværende tidspunkt er 
medlemmer, hvem der er på valg samt præmisserne for arbejdet i Sygeplejeetisk 
Råd. Desuden er vedlagt bilag med ansøgninger fra 3 sygeplejersker i kredsen som 
ønsker at kandidere til Sygeplejeetisk Råd. 
 
Kommentarer: 
 
 
Beslutning: 

• KB har besluttet at indstille alle tre kandidater i prioriteret rækkefølge 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27.01.2020 

3.4 KB arbejdsgrupper 
Indstilling: 

• at KB drøfter status for arbejdet med ”KB arbejdsgrupper” og giver input til 
udvikling af området 
 

Sagsfremstilling: 
  KB har ved starten af bestyrelsesperioden tilsluttet sig at forandre og forsøge at 

udvikle måden at tilgå KB-arbejdet på. Antallet af KB møder er derfor reduceret en 
anelse svarende til HB-møderne og i stedet er der etableret en række ”KB-
arbejdsgrupper” ud fra nogle valgte interesseområder. 

  Flere af grupperne mødes jævnligt, producerer input, arbejder med oplæg eller giver 
input til kredsens arbejde. 
Flere grupper står i venteposition enten fordi temaet er bearbejdet eller måske fordi 
det har mistet sin aktualitet. 
Grundlæggende er der en tro på, at de formelle KB-møder koblet med 
interessegrupper giver alle i KB mere end uden denne kobling. Der er dog også nogle 
udfordringer. Et par af dem kunne være 

- Hvis man som KB medlem er i grupper, der ligger i dvale oplever man 
ingen aktivitet. 

- Hvis tovholder ikke tager initiativ ligger gruppen også i dvale. 
- Rækken af grupper virker statisk og justeres kun langsomt. Der mangler 

agilitet. 
 
En række af grupperne har et fast tema, der sikkert bør fastholdes. Det handler fx om 

- KB-gruppen, der giver input til arbejdsfacon og hjælper med fx 
metodevalg til håndtering af politiske drøftelser. 

- HB-gruppen, der har mulighed for at give specifik sparring til HB-
medlemmerne. Emnet behandles fortsat i KB. 

- Medlemsservice, der fungerer som baggrundsgruppe til en intern 
arbejdsgruppe. 

Derudover er enkelte konkret i gang med et specifikt arbejde fx gruppen med 
løndannelse/politik. 
 
Spørgsmålet er om området kunne udvikles yderligere. 
 Skal nogle af de nuværende grupper aktiveres, have ny tovholder eller nedlægges? 
Er der aktuelle emner, der kunne danne baggrund for en gruppe? fx OK-21, 
Sygeplejerskens år. 
Der er nedsat en gruppe vedr. 1. maj Odense og Folkemødet. 
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Den økonomiske ramme, der er afsat til den anderledes tilgang holder fortsat 
indenfor budgettet. Undervejs er muligheder for træk på puljen udvidet til fx at 
omfatte tid til dialogmøder ifm. visionsmøder, politiske møder ifm. diverse 
valgmøder. På trods af dette er der overskud i puljen, hvilket åbner for at der er 
plads til yderligere. 
 
Kommentarer: 
Hvordan skaber vi mere liv i grupperne, skal der laves flere grupper? 

• 1 -2 gange årligt evaluere om grupperne er relevante 
• Der mangler ejerskab til grupperne i KB – gerne afrapportering i KB som en 

status fra hver enkelt gruppe, og med mulighed for at bytte grupper 
• Det skal være tydeligt for alle hvordan det er muligt at afregne sin tidsforbrug 
• Der er forslag om en Visionsgruppe, fuldtid/deltid, 1. maj, folkemøde,  og 

Sygeplejerskernes år 
• Ved nedsættelse af grupper skal det være tydeligt hvor længe gruppen skal 

fortsætte/starte 
Konklusion: 
Alle grupper skal inden sommerferien give en tilbagemelding på relevans og evt. 
”lukkedato”. Alle kan oprette grupper og forslag til disse sendes til behandling på 
KB-møde. Umiddelbart opstarter visionsgruppen da det skal behandles på 
kongressen til maj. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på arbejdsgrupper og kommet med input til videre 
behandling 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27.01.2020 

3.5 Kredsens lønpolitik 
Indstilling: 

• at KB drøfter de 2 rejste spørgsmål og giver yderligere input til
arbejdsgruppens oplæg til lønstrategi.

Sagsfremstilling: 
Den nedsatte arbejdsgruppe har holdt møde d. 20.1 og drøftet KB´s melding på sidste 
KB møde. Gruppen har et lavet et oplæg på én side. 
Hvis dette godkendes af KB, vil der blive udarbejdet en vejledning målrettet TR 
området, hvor strategien foldes ud via en vejledning. 

I sidste KB referat er beskrevet en række emner, som KB vil forholde sig til. Se sidste 
referat. Dette er forsøgt beskrevet i nærværende oplæg. 

Overordnet er anbefalingen fortsat at lønpolitikken sætter en retning, der kan 
udmøntes lokalt med stærk involvering af lokal TR-niveau med en erkendelse af at 
forskellige resultater er en styrke mellem forskellige arbejdspladser, der giver 
muligheder. 

Kommentarer: 
• Et rigtig godt oplæg fra gruppen
• Det bør være muligt at kunne forhandle engangstillæg men det er ikke det

primære
• Politikkerne bør evalueres efter hvert KB valg, hvilket allerede foregår
• Lønpolitikken bør afspejle både et enkelte individ samt lønsummen
• Nogle af sætninger skal strammes op, og der kan med fordel sættes link ind i

politikken

Konklusion. 
Der er kommet yderlige input til arbejdsgruppen, som der arbejdes videre med. 
Engangstillæg fjernes fra politikken. Anbefaling om beløbet (nutidskroner) skal 
strammes op.  

Beslutning: 
• Kredsens lønpolitik behandles igen på et kommende KB-møde
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3.6 Kongres 2020 
Indstilling: 

• At KB beslutter medlemmers deltagelse på temakongres 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen vedtog på KB møde den 25. januar 2016 nedenstående som en 
beslutning der kunne videreføres ved hver ordinær kongres: 
 
Kredsen inviterer pr. tradition gerne medlemmer og TR med som gæster til kongressen.  
Det foreslås at der i år gives mulighed for 20 medlemmer (10 TR og 10 øvrige medl.) at få tabt 
arbejdsfortjeneste for 1 dag, samt billigste offentlige transport betalt.  
 
Da kongressen som holdes i maj 2020, er en temakongres, og dermed ikke en ordinær 
kongres, bedes KB drøfte om ovenstående beslutning kan udvides til at gælde både 
ordinære- og temakongresser. 
 
Kommentarer: 
Det er desuden muligt for medlemmer (ud over de 20) at deltage på kongressens 2. 
dag, den 27. maj 2020. DSR-c betaler forplejning, men ikke frikøb og 
transportgodtgørelse. Tilmelding sker via kursusadm. (nærmere følger). 
 
Beslutning: 

• KB beslutter at medlemmerne også kan deltage på temakongressen jf. 
ovenstående  
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3.7 Sygeplejerskernes år 
Indstilling: 

• at KB tager status til efterretning og giver input til andre emner/vinkler, der 
kunne arbejdes med i året 
 

Sagsfremstilling: 
HB har besluttet at sætte et særligt fokus på WHO´s tema med Sygeplejerskens År. 
Lokalt i Danmark trækkes jordmoderforeningen ud af ligningen, da deres 
uddannelse som flere steder i verden ikke i DK er en overbygning til vores 
uddannelse.  
 
Sygeplejerskens År bruges til at sætte et bredt blik på sygeplejerskerne i DK. En 
vinkel er den indadrettede, hvor sygeplejersker fx kommunikerer om hvorfor de er 
sygeplejersker fx på Facebook og via instagram. En anden vinkel er den mere 
udadrettede, hvor fokus er at fortælle befolkning og politikere om, hvad 
sygeplejersker bidrager med fx Folkemødet med ”en sygeplejerske mere giver liv til 
flere”. 
Det betyder året overordnet set fyldes med store og små begivenheder i bred 
forstand. 
 
Hvad sker lokalt? 
Det ene afsæt er, at det skal vi selv beslutte. 
 
Der er sat gang i en række initiativer, der også dækker ovenstående vinkler. Det 
spænder fra 

- ”vind morgenbrød” konkurrence hver måned 
- Fagdag, hvor emnet sættes som overlægger fx med politisk 

tilstedeværelse/bidrag. 
- Generalforsamling som et naturligt afsæt for fx et tema, hvis KB 

fastsætter dette. 
- Alle faglige aktiviteter sættes med en grundlæggende fortælling om 

Sygeplejerskens år, hvilket ligeledes implementeres i fx taler til 
dimissioner. 

- Afsættelse af økonomi til TR svarende til sidste år med en 
tilføjelse/opfordring til at overveje om det kunne bruges vinklet årets 
tema. 

Der arbejdes med at lave et skriv til samtlige kommuner og regionen med en 
opfordring til at sætte fokus på sygeplejen og Sygeplejersken i dette år med en 
invitation til at gøre det sammen med kredsen. Dette er i skrivefasen og vil naturligt 
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skulle drøftes med TR-niveau. En kommune har allerede taget initiativet, hvorfor vi 
har grebet ideen. 
 
På sidste KB møde blev et par andre emner drøftet 

- Adgang til verdens eneste sygeplejemuseum 
- Planlægning af KB besøg i klinikken (model fra Nord og Midt), hvor 

sygeplejersken kunne opleve at blive set af det politiske niveau. 
Begge emner blev ikke vedtaget og er derfor lagt i skuffen. 
 
Spørgsmålet er, hvad KB har af ideer til yderligere initiativer lokalt? 
 
Emnet drøftes i grupper. 
 
En overvejelse kunne være at nedsætte en KB-gruppe, der følger emnet i år og giver 
input undervejs.  
 
Kommentarer: 

• De 5 sygeplejefaglige direktører – hvad kan vi lave med dem? 
• Der skal laves noget for medlemmerne den 12. maj – TR skal have noget de 

kan uddele til medlemmerne 
• Kan der findes noget som har et fagligt islæt omkring sygeplejerskernes år? 
• Et emblem med 2020 
• Hvad kan vi lave der sætter fokus på sygeplejerskernes rolle i samfundet – 

hvor bidrager sygeplejerskerne med noget for samfundet / alle steder 
• Lave lokale ”hvorfor blev du sygeplejerske” i samarbejde med arbejdsgiverne 
• Ekstra biograftur med en faglig film og et oplæg derefter med en relevant 

person 
• Fagdag/GF skal laves til en festdag (den 22.oktober) 
• En teaterforestilling som er lavet til 100-års jubilæet 
• MAGT – satiregruppe (set på folkemødet) 

 
Konklusion: 
Nogle af de temaer som kan være relevante: TR kan have noget med til 
medlemmerne. En teaterforestilling på fagdagen/gf. Kontakt til lederne i 
kommunerne 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på ”Sygeplejerskernes år” og kommet med input til hvad 
der kan arbejdes med 
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3.8 Dansk Sygeplejeråds nye vision og værdigrundlag 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på forberedelserne til kongressen omkring ny vision 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen bedes tage afsæt i dagsorden til Hovedbestyrelsesmøde. Da dette 
ikke er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, kan det desværre ikke vedhæftes KB 
dagsorden. 
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3.9 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 Honorering for arbejde i FH 
Indstilling: 

• At KB har 1. drøftelse om at afsætte penge til honorering i forbindelse med 
FH-arbejdet 

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med det lokale arbejde i FH fremadrettet, vil der sandsynligvis være 
mulighed for at KB-medlemmer kan få pladser i forskellige fora, hvor FTF tidligere 
har været repræsenteret eller hvor FH etablerer nye udvalg. KB bedes derfor drøfte 
en fremtidige honorering for dette arbejde. Formandskabet foreslår at der kan 
honoreres på samme vis som KB-arbejdsgrupper, nemlig at der samles timer til 
frikøb af hele arbejdsdage.  
Det er svært præcist at beskrive indhold og omfang, da beslutningerne først er på vej. 
Baggrunden for at emnet presser på er for at få en dialog om KB´s villighed til at 
understøtter en ny rolle af KB arbejdet, der kunne blive en virkelighed fra efteråret. 
Dette vil skulle indtænkes ved fremadrettet budgetlægning, når rammer og 
muligheder er kendt.  
 
Kommentarer: 
Det foreslås at FH-arbejde honoreres på samme måde som til KB-arbejdsgrupper. 
Indholdet i arbejdet og mængden af tid i forhold til FH er endnu ukendt. Derfor er 
udgiften ikke kendt, og punktet behandles igen når der er større viden. 
 
Beslutning: 

• KB tilslutter sig ovenstående 
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4.2 Økonomisk råderum TR 
Indstilling:  

• at KB beslutter, at der 2020 afsættes en sum svarende til 700.000 kr. af formuen 
målrettet TR’s indsats lokalt på arbejdspladsen. 

Sagsfremstilling: 
På kredsbestyrelsesmøde december 2018 besluttede KB at afsætte 700.000 kr. af  
formuen til et lokalt råderum for TR. Beslutning tog afsæt i kongressens beslutning  
om involverende og handlekraftige fællesskaber. Meningen var at TR skulle kunne 
anvende midlerne til alt fra udviklingsaktiviteter målrettet TR til afvikling af faglige 
temamøder målrettet grupper af medlemmer og mere organisatoriske 
medlemsmøder lokalt på arbejdspladsen. Der blev derfor formuleret følgende: 
Formål: 
Give TR mulighed for lokalt at samle medlemmerne om faglige eller organisatoriske 
aktiviteter, med et økonomisk råderum, som TR kan anvende lokalt uden 
forudgående ansøgning. 
Hvordan: 
Der afsættes en sum til alle TR-områder, hvor FTR bliver omdrejningspunkt for 
anvendelse af midlerne. 
 
Efter en lidt stille opstart i brug af midlerne er der nu flere som har fået ideer til 
aktiviteter hvortil pengene kan bruges. Der er blandt andet lavet arrangementer på 
tværs af afdelinger og sektorer. 
Det er i det kommunale område samt på SOSU-skolerne hvor der er flest som ikke 
har / haft mulighed for at anvende midlerne (10 ud af 36 steder). Der er dog en del 
steder hvor ikke hele beløbet er brugt. 
 
Efter udregningen af hvor meget hver enkelt TR/FTR skulle have til rådighed var der 
afsat 554.730 kr. i 2019. Der er i alt brugt 272.598 kr. Restbeløbet op til de 700. 000 
afsatte kr. blev afsat til områder hvor der ikke er/var TR. 
 
Da det var nyt for FTR/TR at have mulighed for et eget råderum ønskes afsat det 
samme beløb for 2020 som i 2019. 
 
Kommentarer: 

• det er en problematik omkring beløbsstørrelsen hvis ikke FTR er 
omdrejningspunktet. Hvis pengene ligges ud til hver enkelt TR bliver der ikke 
ret mange penge til hver. Psykiatrien har en særlig problemstilling da de har 
en stor geografi. John giver tilsagn om at der vil blive set med velvilje på 
særhensyn i Psykiatrien. 
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Beslutning: 
• KB har besluttet at der afsættes 700.000 kr. målrettet TR’s indsats lokalt på 

arbejdspladsen 
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5.1 Deltagelse i KB møder 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
På kredsbestyrelsesmødet i december 2019 blev der af medlemmer i kredsbestyrelsen 
udtrykt undren over fraværet til møderne. 
Kredsbestyrelsen har i deres forretningsorden vedtaget at der udelukkende 
indkaldes suppleanter til længerevarende fravær af ordinære medlemmer, da det 
kan være svært at indkalde suppleanter med kort varsel – se bilag. 
Det er desuden både i forretningsorden samt DSR’s love (§ 16 stk.8) tydeliggjort, at 
udeblivelse fra KB møderne uden afbud 2 på hinanden følgende gange kan 
kredsbestyrelsen fratage medlemmet dets mandat , således at suppleanten overtager 
det.  
 
Kommentarer: 
Det var mere et spørgsmål om det er svært for bestyrelsesmedlemmerne at få fri til 
deltagelse i KB møder. Desuden er det meget uheldigt at mange går fra mødet inden 
det er slut. 
  
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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5.2 Status FH-struktur 
Indstilling: 

• at KB tager orientering til efterretning 
 

sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har løbende drøftet emnet med den kommende lokale struktur i 
FH. 
Arbejdet går nu ind i den afgørende fase, da det forventes, at det planlagte møde i 
arbejdsgruppen d. 30.1 er sidste møde. 
Der efter overgår behandlingen til et politisk underudvalg til FH-s bestyrelse førend 
den endelige beslutning træffes i FH´s Hovedbestyrelse. 
Det er min forventning, at beslutningen træffes før sommerferie, således at 
implementeringen med 

- Valg til politisk repræsentation 
- Ansættelsesvilkår for de lokale konsulenter kan komme på plads 
- Diverse lejemål kan justeres 
- Diverse underudvalg kan planlægges lokalt 
- Økonomi kan afpasses lokalt 

Det er ikke en let proces og i skrivende stund er det min forventning, at 
arbejdsgruppen ikke kan blive enig om et samlet forslag. Der vil nok blive formuleret 
3 forslag, som Hovedbestyrelsen skal eller vil vælge imellem. 
Grundknasten er antal af lokalenheder, politisk repræsentation og økonomi. 
Det positive er, at der er rimelig enighed om den politiske opgave, der skal udføres 
af det lokale niveau. Det er delvis fastsat af kongressen med et lokalt råderum.  
Uenigheden ligger særligt i krydspres mellem økonomi (hvor DSR´s afsæt er, at det 
ikke må blive dyrere samlet set) og antal lokale enheder (hvor DSR´s afsæt er jo færre 
enheder jo bedre). 
Det materiale, der behandles er fortsat fortroligt og kan derfor ikke deles. 
 
Der arbejdes med flere veje til kompromiser. En vej er at give de nuværende KPUer 
(kommunale politiske udvalg) mere status og derfor omvendt kunne reducere antal 
overordnede enheder til et lavt tal fra de aktuelle 40 enheder. På sidste KB drøftede 
vi derfor, at det kunne være relevant at overveje at KB medlemmer får en position i 
de kommende KPUer, da de vil få et mere fagpolitisk sigte. 
 
Økonomien kendes ikke endnu, men der arbejdes med et interval pr medlem. Jeg har 
fremlagt en model, der ligner den nuværende centrale finansiering i FTF, hvor der 
ikke er lokalkontingent. Det ligner lidt udligningsmodellen i DSR, der tager højde for 
størrelse og geografi. Hvis økonomien skal finansieres lokalt, vil det kunne være 
forskelligt mellem de lokale enheder i kredsen og samlet set betyde en lokal udgift på 
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fx 40 kr. pr medlem gang 16000 = 640.000 kr. pr år, hvilket der er taget højde for som 
en mulig kommende udgift. Det vil naturligvis fjerne en del af overskud og dermed 
muligheder. Der arbejdes med andre finansieringsmodeller også i DSR, der kan 
betyde økonomien dækkes på anden vis. 
 
Der er en række emner, der, når rammerne er kendte og besluttede, kræver politisk 
drøftelse og beslutning. Det forventes at blive fremlagt på kommende KB møder før 
sommer. 
 
Der gives en kort mundtlig status på mødet. 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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5.3 Sundhedskartellet 
Indstilling: 

• at KB tager orientering til efterretning 
 

Sagsfremstilling: 
Sundhedskartellet har fået en anderledes sammensætning, da 3 foreninger har valgt 
at forlade dette fællesskab. 
Det har givet anledning til at de nuværende 8 i SHK har drøftet det videre 
samarbejde. Grundlæggende er organisationerne enige om, at SHK fortsat giver 
mening og tilfører alle parter fordele fremfor hvis fællesskabet ikke eksisterede. 
 
SHK er primært skabt med det centrale sigte for øje og fokus på styrkelse af 
forhandlingsmæssige relationer i OK-sammenhænge. Dette formål vejer fortsat tungt 
og er fortsat muligt, da SHK´s position i forhandlingsfællesskabet ikke er ændret. 
Dermed har SHK fortsat en væsentlig og selvstændig position. 
 
Hovedbestyrelserne for de 8 organisationer var samlet 16.1.2020 for at drøfte det 
videre samarbejde samt optakten til OK-21. 
Der blev drøftet mange vinkler og grundlæggende gav alle organisationer udtryk for 
at fællesskabet er vigtigt. Med det afsæt blev der også sat fokus på det lokale samspil 
i SHK herunder at SHK burde formaliseres lokalt. 
Lokalt har vi givet især de mindre organisationer en opfordring til at involvere sig i 
det lokale arbejde. 
 
Samlet er konklusionen, at SHK fortsætter både centralt og lokalt. Aktuelt fungerer 
DSR som tovholder og der er sendt invitationer ud. 
Ud over ovenstående vil samarbejdet med AC lokalt blive vurderet ift. at styrke 
dette. 
Kommentarer: 
Der er ønske om at dette punkt senere kan sættes på dagsorden til drøftelse 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.4 Kvindernes internationale kampdag 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmarks 1. næstformand Line Gessø Hansen 
deltager i planlægningen og afviklingen af et arrangement i Odense i anledningen af 
Kvindernes internationale kampdag 8. marts 2020. 
 
Arrangementet holdes som en konference i fire store byer (Odense, København, 
Aarhus og Aalborg) søndag den 8. marts kl. 10.00 – 13.00. 
I Odense holdes konferencen på Kulturmaskinen, Farvergade 7. 
 
Fokus på dagen vil være ”Det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg”. 
 
Det foreløbige program: 

• Kl. 10.00-10.30: Lokal velkomst og indledning til udfordringer og muligheder i 
Det kønsopdelte arbejdsmarked og det kønsopdelte uddannelsesvalg.  

• Kl. 10.30-11.30: Live-streaming med ministertale – og med mulighed for at 
stille spørgsmål og kommentere på tværs mellem de fire byer.  

• Kl. 11.30-13.00: Lokale talere og aktiviteter 
• Der serveres brunch mm. 

 
Det endelige program forventes senere i januar. 
 
Kommentar: 
Det skal gøres opmærksom på at der afholdes endnu et arrangement den 8. marts, 
om aftenen. Her vil Line Gessø Hansen være en af talerne. Vi har på nuværende 
tidspunkt desværre ikke flere oplysninger om arrangementet. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 

  
 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 27. januar 2020 

6.1 Henvendelser 
Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Hvad skal KB nå i år 

o Folkemøde 2020 
o Sygeplejerskens år 
o Florence Nightingales 200-års fødselsdag 
o Temakongres – DSR’s nye vision og værdier 
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8. Eventuelt 
Intet  
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9. Punkter til senere dagsorden 
• FIC 
• GDPR – TR. Når sagen er afklaret centralt 
• Politikker 
• Særydelser – udbetaling eller afspadsering og skævheden i forhold til pension 
• Kvalificering af OK21 krav evt. af en faglig konsulent 
• Video fra KB i stedet for politisk dagsorden 
• SHK / samarbejde med AC 
• Frem til kongressen skal dagsorden afspejle denne 
• Juni – input til beretningen 
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10. Evaluering af mødet 
• Et godt men langt møde, med mange punkter, hvorfor de sidste også blev 

behandlet meget hurtigt 
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