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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 
 

1. Mødets åbning 
John Christiansen åbner mødet med en orientering om afbud til dagens møde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 
 

2. Dagsorden 
Godkendt med orientering om at det fortrolige punkt tages først 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra 27. januar 2020 
 
Referatet er godkendt 
 
 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_den_27_januar_2020.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_den_27_januar_2020.pdf


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

3.1 Lønpolitik i kreds Syddanmark 
Indstilling: 

• At KB har 2. behandling / beslutter kreds Syddanmarks reviderede lønpolitik 
 
Sagsfremstilling: 
KB gruppen som har arbejdet med den reviderede lønpolitik har efter 1. 
behandlingen i kredsbestyrelsen ændret denne med de nye input.  
KB bedes drøfte og eventuelt beslutte udkastet til kredsens reviderede lønpolitik 
 
Kommentarer: 
Der er tilkendegivelser om at udkastet til lønpolitikken er overskuelig og indholdet 
relevant. Der er nogle få kommentarer til opstilling/rækkefølge/formulering i 
dokumentet, men at indholdet kan godkendes.  
 
Beslutning: 

• KB har vedtaget Kreds Syddanmark reviderede lønpolitik  



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

3.2 FIC 
Indstilling (ændret på mødet): 

• At KB drøfter og tager til efterretning at DSR deltager i FIC 
 
Sagsfremstilling: 
FIC (Forum for International Cooperation) er en landsdækkende organisation der 
arbejder for at styrke menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder 
og muligheder, lighed, solidaritet og integration. FIC Fyn er oprettet i efteråret 2019 
som en kreds under den landsdækkende organisation. FIC Fyn har som mission at 
etablere et organiseret fællesskab af personer og organisationer på Fyn, som er 
interesseret i europæiske og internationale forhold. Da det er en nystartet forening, 
tager det lidt tid at få i gang. FIC Fyn har til formål at forestå debat- og 
oplysningsaktiviteter på Fyn om europæiske og internationale forhold. Dette har 
resulteret i deltagelse i f.eks. Krystalnats-arrangementet i Odense og et 8. marts 
arrangement i forbindelse med kvindernes kampdag. 
Værdigrundlaget er baseret på de europæiske og internationale 
menneskerettighedskonventioner, ILO’s konventioner og EU’s Charter for 
Grundlæggende Rettigheder. Deraf følger tilbud om studierejser til f.eks. Bruxelles, 
EU-arbejdet og fagbevægelsens arbejde. 
Vi har i formandskabet haft et ønske om at kredsen engagerer sig i FIC Fyns arbejde. 
Dette både som ekstra medlemstilbud, men også for at søge samarbejde og 
indflydelse sammen med ligesindede organisationer. 
 
Kommentarer: 
John Christiansen gennemgår hvad FIC-samarbejdet er, og hvordan det 
organisatorisk er opbygget. 
Flere fra KB tilkendegiver en usikkerhed på om det er et sted vi som Dansk 
Sygeplejeråd skal deltage på grund af den partipolitiske uafhængighed. KB vil gerne 
have haft en viden om hvilke overvejelser der havde været inden DSR deltog i den 
stiftende generalforsamling. Der skal under alle omstændigheder være en evaluering 
af om DSR skal være en del af FIC, eller om vi er tilstede på grund af FTF. 
Der skal senere være en debat i KB omkring formandskabets deltagelse i forskellige 
fora. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet punktet og taget til efterretning at DSR deltager i FIC  



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

3.3 Videooptagelse af KB’s politiske budskab 
Indstilling: 

• At KB beslutter der kan optages en kort video efter nogle af KB møderne  
 
 
Sagsfremstilling: 
Gennem en periode har kredsbestyrelsen haft et fast punkt i referatet, nemlig det 
politiske budskab fra dagens møde. Disse budskaber bliver så efterfølgende brugt 
kommunikativt og formidlet til medlemmerne via hjemmeside og Facebook. 
Da der er stor interesse for levende billeder / videoer på disse medier, vil det kunne 
være en anderledes og ny måde for kredsbestyrelsen at møde medlemmerne. Derfor 
bedes kredsbestyrelsen drøfte om dette kunne være en mulighed til nogle af KB-
møderne, og samtidig beslutte hvem fra KB der har opgaven. Dette kan med fordel 
gå på skift blandt alle bestyrelsesmedlemmer, og gerne planlagt så den enkelte ved 
det i forvejen. 
Det vil være kredsens kommunikative medarbejde Stig Vognæs som står for 
optagelsen og videreformidlingen til Facebook og hjemmeside. 
 
Kommentarer: 
Der må gerne være to bestyrelsesmedlemmer på hver optagelser, så der muligvis 
også kan blive en dialog. 
Kredsbestyrelsen vil gerne at der bliver video-optaget efter hovedparten af 
kredsbestyrelsesmøderne. 
Der bliver om morgenen besluttet hvem der deltager i dagens video. 
 
 
 
Beslutning: 

• KB har besluttet at der optages en kort video efter hovedparten af KB-
møderne  



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

3.4 SHK- samarbejde 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på samarbejde 
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen har i januar været samlet med de øvrige bestyrelser i SHK for at 
drøfte dels vejen til OK-21 dels status for SHK-samarbejdet. 
 
Grundlæggende er afsættet, at SHK er et væsentligt fællesskab nu og fremadrettet 
alle fortsat ønsker at understøtte og være part i, uagtet at 3 organisationer har forladt 
SHK. 
Det betyder på den centrale bane, at SHK bevarer sin position ind i 
forhandlingsfællesskabet som en selvstændig enhed med de muligheder, der ligger i 
dette. 
Derfor er formandskabet i kredsen nu i en tilsvarende dialog med de øvrige af SHK’s 
organisationer lokalt for at finde niveauet for det lokale samarbejde. 
Dette møde er i skrivende stund ikke afviklet. 
Forventningen er svarende til den centrale dialog, at vi lokalt fortsætter og 
samarbejder om de fælles emner, hvor vi hjælper hinanden på vej. 
En lokal dialog vil også blive, hvordan de organisationer, der ikke tidligere har været 
så aktive i det lokale samspil kunne komme mere på banen. 
 
Der er fortsat en lang række områder af fælles interesse, hvor SHK også lokalt kan 
spille en rolle sammen og på vej ind i det lokale FH, hvor strukturen er under 
forandring. 
 
Grundfortællingen er, at SHK fortsætter uændret med færre medlemmer. 
 
Kommentarer: 
John Christiansen gennemgår status 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet samarbejdet 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

3.5 Kongres 2020 
Indstilling: 

• At KB drøfter fagkongres / temakongres 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Planlægning til fag og temakongres pågår. KB har tidligere drøftet flere af de mere 
praktiske rammer for deltagelsen fx med gæster. 
 
Derudover har KB på flere møder drøftet arbejdet hen imod en ny vision for DSR, 
hvor det forventes at det konkrete oplæg vil skulle drøftes på HB mødet i april og 
dermed også i KB. 
 
Der er planlagt et forberedende KB møde forud for kongressen d. 18.5. 
 
Emnet i dag indeholder to vinkler 

- Er der i den aktuelle status på det igangværende arbejde med den viden 
vi har til fag og temakongressen input, der kan gives på nuværende 
tidspunkt. 

- Er der input til planlægningen af mødet d. 18.5 til hvordan KB ønsker at 
forberede sig. 

Grundlæggende er der tale om 2 forskellige dage, hvor fagkongressen skal give 
inspiration, mulighed for at byde ind med holdning og viden og sætte en retning op 
for det videre arbejde efterfølgende. Temakongressen handler om et konkret oplæg 
til debat og beslutning, der gerne skulle føre til en beslutning om vision og 
værdigrundlag. 
Især temakongressen har vi drøftet undervejs, men den anden del har et andet og 
mere åbent afsæt. 
 
Kommentarer: 
John Christiansen giver en kort gennemgang af status på arbejdet med vision og 
værdier. 
Der er et ønske om at der den 18.5.2020 bliver afsat god tid til gruppedrøftelser. Hvor 
dagen bliver delt i to – fagkongres og kongresdagen. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet kongressen 2020 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

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 ønskede punkter 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

5.1 12. maj – Florence Nightingales fødselsdag 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Tirsdag den 12. maj kan vi fejre 200 året for Florence Nightingales fødsel. I den 
anledning har alle DSR’s kredse valgt at markere dagen på forskellig vis. 
Her i kredsen har formandskabet besluttet at fejre dette så tæt på medlemmerne som 
muligt. Derfor får alle TR, muligheden for at indkøbe kagekoner til de medlemmer 
der er på arbejde denne dag. TR bliver bedt om at indkøbe og herefter afregne deres 
udlæg med kredsen. Hvis nogle tillidsrepræsentanter ønsker det, tilbyder 
formandskabet, i det omfang det er muligt at komme forbi og aflevere kagekonen. 
Grete Christensen vil på dagen komme på besøg forskellige steder i landet, og her i 
kredsen kommer hun forbi Sygeplejemuseet i Kolding.  Det er på nuværende 
tidspunkt vurderingen at det vil være omkring kl. 13.00. Gretes besøg giver 
mulighed for planlægningen af et arrangement i den forbindelse. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 9. marts 2020 

5.2 Status FH 
 
 
Indstilling  

• at KB tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
KB er tidligere orienteret om processen med etablering af den lokale struktur i FH. 
Grundlæggende vil dette sandsynligvis skabe dels forandring dels nye muligheder for 
involvering på tværs af kredsen. 
Den centrale arbejdsgruppe i FH, hvor kredsformanden har haft en plads som regional FTF- 
formand, har nu afsluttet sit arbejde. 
Der er udarbejdet en rapport, der nu går videre til en central gruppe i FH, der arbejder med 
udvikling af organisationen før arbejdet ende i Hovedbestyrelsen i FH, hvor der træffes en 
endelig beslutning om dels lokal struktur dels rammer for lokal økonomi (og dermed 
lokalkontingent). 
 
Som led i det videre arbejde er alle organisationer lokalt inviteret til lokale debatmøder med 
FH´s formand for at give mulighed for at komme med input til arbejdsgruppens rapport før 
de videre beslutninger træffes. Det er en anderledes form for høring/ lytte møder. 
Dette afvikles d. 10.3 i Syddanmark (og 4 andre dage i de øvrige kredse). 
 
Den afsluttende rapport vedlægges til jeres orientering.  
Vær opmærksom på at det er en intern arbejdsrapport med anbefalinger og ikke den 
endelige beslutning. Derfor vil det ikke blive lagt bredt ud. 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

5.3 Særydelser – udbetaling eller afspadsering? 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Om særydelser skal udbetales eller om de skal afspadseres….. hvad ”tjener” den 
enkelte sygeplejerske mest ved og hvad er der af muligheder? 
 
Emnet er blevet aktuelt i forbindelse med kredsens indsats for at ændre 
deltidsansattes ansættelse til en højere ansættelsesbrøk og nedbringe arbejdstiden 
ved afspadsering, fremfor direkte nedgang i ansættelsesbrøk. Fordelen ved dette er 
blandt andet indbetaling til pension på fuldtid.  
Det rejser dog også spørgsmålet om der er ulemper der skal ændres ved kommende 
OK forhandlinger. 
 
Der vil på mødet være en teknisk gennemgang af regler og muligheder omkring 
særydelser ved chefkonsulent Malene Mikkelsen, samt politisk holdning ved John 
Christiansen. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9.marts 2020 

5.4 1000 sygeplejersker mere 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Som opfølgning på regeringens udmelding om at skaffe 1000 flere sygeplejersker har 
formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen skrevet til alle ledere og 
tillidsrepræsentanter. Brevet er vedlagt som bilag. 
Kredsformand John Christensen har omtalt samme tema i en video i nyhedsbrevet 
Nyt i Syd som ligger på kredsens hjemmeside. 
https://dsr.dk/kredse/syddanmark/nyheder/nyhedsbrev-nyt-i-syd/vind-
morgenbroed-til-kollegerne  
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 

https://dsr.dk/kredse/syddanmark/nyheder/nyhedsbrev-nyt-i-syd/vind-morgenbroed-til-kollegerne
https://dsr.dk/kredse/syddanmark/nyheder/nyhedsbrev-nyt-i-syd/vind-morgenbroed-til-kollegerne
https://dsr.dk/kredse/syddanmark/nyheder/nyhedsbrev-nyt-i-syd/vind-morgenbroed-til-kollegerne
https://dsr.dk/kredse/syddanmark/nyheder/nyhedsbrev-nyt-i-syd/vind-morgenbroed-til-kollegerne


5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

5.5 Fortroligt punkt 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet være en mundtlig orientering vedrørende en konkret 
medlemshåndtering. 
Dette punkt behandles for lukkede døre 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

6.1 Henvendelser  
Intet  



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Det er besluttet at lave små videosekvenser efter hvert bestyrelsesmøde, med 

orientering om dagens budskaber 
• Kredsbestyrelsen har vedtaget en ny lønpolitik 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020  
 

8. Eventuelt 
• Konsekvenserne af Corona virus fylder en del. Der er behov for en 

klarlægning af hvad betydning det får for mødeaktiviteter i DSR 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• Kvalificering af OK21 krav – september 
• Input til beretningen - juni 
• Status KB grupper – juni 
• ICN 2021 i Abu Dhabi 

 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 9. marts 2020 

10. Evaluering af mødet 
• Debatten i lokalet har været meget livlig i dag 
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