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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 
 

1. Mødets åbning 
John Christiansen åbner mødet med orientering om afbud til bestyrelsesmødet samt 
præsentation af nye medarbejdere på kontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11.marts 2019 
 

2. Dagsorden 
Kredsformand John Christiansen ønsker at sætte et ekstrapunkt på – 3.7 Samarbejdsprojekt 
Change Day 
 
Dette accepteres at bestyrelsen hvorefter dagordnen godkendes. 
 

 

2.1 Referat 
referat fra 14. januar 2019  er godkendt. 
 
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_14012019.pdf
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 

3.1 Aktuelt 
Indstilling: 

• At KB drøfter aktuelle problemstillinger i deres lokalområder 
 
Fremstilling: 
Kredsbestyrelsen havde på mødet i januar 2019 en drøftelse af aktuelle 
problemstillinger i den enkeltes lokalområde. Denne drøftelse gav en god debat i 
bestyrelsen, hvorfor temaet gentages. 
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: 
Vi skal ikke regne med at alle problematikker kan løftes som indsatsområder 
umiddelbart, men der tegner sig et billede af hvad der skal sættes fokus på. 
 
Hvad fylder: 

• Mangel på ressourcer (penge og medarbejdere) og erkendelsen af dette 
ledelsesmæssigt (Psyk) 

• Mængden af dokumentation bliver så stor ligesom behandling fylder så meget 
at sygeplejen forsvinder (Psyk.) 

• Sundhedshus i Varde lige på trapperne 
• SLB har gang i lokale løndannelser 
• Uddannelse af de politiske formandskaber i DSR 
• SVS forsøger at få sygeplejerskerne til at arbejde som generalister 
• Mange på SVS er utilfredse med deres løn 
• På nogle afdelinger på OUH ønsker man ikke at beholder ældre medarbejdere 

på nedsat tid, da der er mere økonomi at ansætte nyuddannede til lavere 
grundløn 

• Fredericia kommune har problemer med rekruttering af fast personale, det 
samme gælder Psykiatrien 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 

• Lokalpsykiatrien har rekrutteringsproblemer 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet hvad der fylder på de lokale arbejdspladser 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 

3.2 Informationer til bestyrelsen 
Indstilling:  

• At KB drøfter og tilslutter sig hensigten 
 
Sagsfremstilling: 
På et tidligere KB møde har 2 KB medlemmer rejst spørgsmålet om hvordan vi sikrer 
information til bestyrelsen fra de af KB nedsatte arbejdsgrupper. 
 
Alle arbejdsgrupper er endnu ikke aktiveret, hvilket der arbejdes på svarende til 
drøftelsen på sidste KB møde i januar. 
 
Alle arbejdsgrupper skal udarbejdet sit kommissorium, der skal forelægges KB. For 
at sikre at der sker en løbende information til KB kunne dette justeres en anelse, så 
det klart fremgår at dels konkrete initiativer dels principielle drøftelser skal 
forelægges KB. 
 
Der er en balance i hvornår en given beslutning/initiativ skal forelægges til 
information eller til beslutning i KB. Det må være en konkret vurdering som 
kredsformanden kan hjælpe med at vurdere undervejs, så der også er et vist råderum 
i grupperne for at afprøve ideer. 
 
Der er ikke formuleret et krav om at der skal skrives formelle referater fra 
arbejdsgrupperne, men en forventning til at tovholderne er med til at understøtte 
processen i gruppen. 
 
Kommentarer: 
Det tilkendegives fra de bestyrelsesmedlemmer der indsendte det oprindelige pkt. at 
det handler også om at der ønskes information om ting som meldes ud fra kredsen 
via hjemmesiden og Facebook gerne skal tilgå bestyrelsen. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet problematikken og der er bevågenhed på informationen til 
bestyrelsen 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 

3.3 Folketingsvalg 2019 

Indstilling: 
• At KB beslutter eventuelle initiativer i forbindelse med det forestående 

folketingsvalg 
 
Sagsfremstilling: 
Folketingsvalg 2019 vil blive holdt senest den 17. juni 2019, og da vi ikke kender 
udskrivningsdatoen, bedes bestyrelsen på dette møde, drøfte eventuelle indsatser i 
tiden op til valget. 
DSR, Kreds Syddanmark har ved tidligere folketingsvalg arbejdet sammen med SHK 
og FTF omkring afholdelse af valgmøder, og der vil til dette valg også være 
mulighed for et samarbejde med FH. Det er ikke afsøgt mere specifikt omkring et 
samarbejde med de nævnte organisationer, men umiddelbart vil det sikkert kunne 
lade sig gøre. 
Formandskabet har dog også drøftet en anden mulighed for at synliggøre DSR i 
valgkampen. Der holdes mange valgmøder fordelt over hele kredsen, og det kunne 
være et forslag at hvert enkelt bestyrelsesmedlem deltog på møder i egen 
opstillingskreds. Der er fra DSR centralt udarbejdet valgkits, samt analysemateriale 
som med fordel kan anvendes i forbindelse med møderne (se bilag). 
Da dette vil kræve tid af det enkelte bestyrelsesmedlem, kunne honoreringen være 
som i arbejdet med KB grupperne, samt transportgodtgørelse. Hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem kan få refusion for op til 3 valgmøder i egen opstillingskreds. 
 
Kommentarer: 
Hvis vi selv skal arrangere et møde i forbindelse med valg2019 er det nok lidt for 
sent. Der holdes møder i andre fagforeninger/bevægelser som DSR, kreds 
Syddanmark med fordel kan tilslutte sig. 
Der spørges til om der kan laves noget med de kommunale organisationers 
sammenslutning (KOS). Da det er omkostningstungt at holde valgmøder, holder 
KOS ikke sådanne. Der henvises i stedet til møder som FH arrangerer. 
Det er et meget interessant analysemateriale, som med fordel kan debatteres på et 
senere KB møde. 
Det er meningen at KB så vidt muligt deltager i egen opstillingskreds ligesom det 
også kan være møder som AOF arrangerer. 
 
Beslutning: 

• KB beslutter den i sagsfremstilling beskrevne måde at deltage i lokale 
valgmøder ved valg2019 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11.marts 2019 

3.4 Medlemsudvikling i kreds Syddanmark 
Indstilling: 

• At KB drøfter medlemsudviklingen i kreds Syddanmark 
 
Sagsfremstilling: 
Igen i 2018 har DSR fået en ny medlemsrekord (for 4. år i træk). Pr. januar 2019 er der 
77.449 medlemmer i hele DSR, hvilket er en stigning på 742 medlemmer fra sidste år.  
  
Tilsvarende er antallet af medlemmer i beskæftigelse vokset med 691 medlemmer til 
55.165 medlemmer, mens antallet af studerende nu er oppe på 8.298. Begge tal er 
ligeledes nye rekorder. 
De kredsfordelte udvikling samt medlemsudviklingen for Lederforeningen og SLS 
ses i særskilte bilag  
  
Som en opsamling af årets medlemsudvikling, er ligeledes vedhæftet et pixinotat om 
medlemsudviklingen i DSR. Dette pixinotet samler de centrale organisatoriske tal og 
indeholder resultater såsom: 

• Organisationsprocenten for hele DSR er fortsat faldende 
• Vi har ca. 4.000 indmeldelser og 3.300 udmeldelser i 2018 
• Der var ekstraordinært mange indmeldte under OK18. 

Svingdørsproblematikken kan dog ikke entydigt be- eller afkræftes. 
  
Formandskabet har haft fokus på den faldende organisationsprocent og der er en del 
initiativer iværksat for at komme tættere på medlemmerne: 

• SLS-samarbejde 
• Afsatte midler til medlemmerne via TR 
• Mange medlemsarrangementer 
• Direkte dialog med ikke-medlemmer 
• ”tættere på hvert 2 år” – i år der ikke er generalforsamling 

 
Kredsbestyrelsen bedes drøfte hvad der ellers kan laves af tiltag for at få flere 
medlemmer / organisationsprocenten til at stige. 
 
Kommentarer: 
Der findes stadig sygeplejerskeklubber som der kan støttes op om, og DSR derved 
måske blive mere synlige. 
En del sygeplejersker mener der er for lille forskel mellem at være medlemmer og 
ikke-medlemmer (blandt andet på hjemmesiden). 
Det er en oplevelse af at hvis FTR/FK/kredsnæstformand dukker op og er synlige 
lokalt, så skaber det respekt. 
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Beslutning: 
• KB har drøftet medlemsudviklingen i DSR 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 

3.5 Temakongres 2020 
Indstilling: 

• At KB beslutter hvem der deltager i arbejdsgrupper som optakt til 
temakongres 2020 

 
Sagsfremstilling:  
Som en del af temakongressen i 2020 afholdes der en kongresdag - den 27. maj 2020, 
hvor der skal træffes beslutninger, som opfølgning på nogle af de kongresforslag, der 
blev behandlet på kongres 2018.   
 
HB-besluttede i oktober 2018, at der skulle være involvering gennem arbejdsgrupper. 
På den baggrund nedsættes der arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra 
bestyrelserne fra hver fra kreds, LF og SLS.  
Arbejdsgrupperne inviteres til workshops, der finder sted i maj / juni måned og 
afholdes rundt i landet. 
 
 

Workshop vedr. demokratiske valg til KB – Vedr. kongresforslag 
1.19                                                                       
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelser
ne.pdf 
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendringsforslag_1_-
_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf 
 

den 
02.05.
2019 

Kreds 
Nordjyll
ands 
lokaler 

Workshop vedr. 4-årige valgperioder – Vedr. Kongresforslag 
1.15                                                                                                
https://dsr.dk/sites/default/files/241/115_konsekvens_af_fireaarige_valgperiod
er.pdf 
 

den 
03.05.
2019 

Kreds 
Hovedst
adens 
lokaler 

Workshop vedr. elektroniske afstemninger – Vedr. Kongresforslag 1.25 
og 1.26                                                       
https://dsr.dk/sites/default/files/241/125_elektronisk_afstemning.pdf 
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afstemninger_under_denne_og_f
remtidige_kongresser_skal_vaere_elektroniske_0.pdf 
 

den 
17.06.
2019 

Odin 
Havnep
ark, 
Odense 

  
DSR centralt dækker transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (for ikke frikøbte) 
for 1 repræsentant pr. kreds, LF og SLS. 
Kredsen dækker desuden transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for endnu 1 
bestyrelsesmedlem samt 1 kredsnæstformand. 
Således at der til hvert møde kan deltage max. 3 personer. 
 
Kommentarer: 
To af datoerne er sammenfaldende med KB seminaret. Der rettes en kontakt til DSR 
centralt vedrørende evt. flytning af datoer eller alternativt geografisk placering så 
nogle af Syddanmarks bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage. 

https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendringsforslag_1_-_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendringsforslag_1_-_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/115_konsekvens_af_fireaarige_valgperioder.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/115_konsekvens_af_fireaarige_valgperioder.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/125_elektronisk_afstemning.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afstemninger_under_denne_og_fremtidige_kongresser_skal_vaere_elektroniske_0.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afstemninger_under_denne_og_fremtidige_kongresser_skal_vaere_elektroniske_0.pdf
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 11. marts 2019 

Gitte Solgård Larsen deltager på workshoppen den 17/6-2019 samt en af 
kredsnæstformændene. 
 
Beslutning: 

• KB har behandlet punktet om temakongres 2020 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 11.3.2019 

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. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet HB dagsorden  
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3.7 Samarbejdsprojekt Change Day – ekstra pkt. 
Indstilling: 

• At KB godkender projektbeskrivelse for samarbejdet om Change Day 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsen har efter udsendelse af dagsorden til KB møde den 11. marts 2019, modtaget 
en anmodning omkring godkendelse af et projektgrundlag for samarbejdsprojekt 
Change Day. 
Selve projektbeskrivelse er uddelt på mødet og læst i en pause.  
 
Kommentarer: 
Der er flere uafklarede spørgsmål som der ønskes svar på inden KB beslutter om de 
kan følge indstillingen til punktet. Disse er noteret og videresendt til projektejerne. 
Punktet behandles igen på det kommende bestyrelsesmøde. 
 
Beslutning: 

• KB har haft 1. behandling af punktet 
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4.1 Årsregnskab 2018 
Indstilling: 

• At KB godkender regnskab 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsens regnskab er godkendt af organisations revisor, og de lokale 
regnskabskontrollanter gennemgår regnskabet umiddelbart inden bestyrelsesmødet. 
Regnskabet vil på mødet blive gennemgået af Kredschef Jan Villumsen. 
 
 
Kommentarer: 
Regnskabskontrollanterne i kredsen har godkendt regnskab 2018, og dette 
gennemgås at kredsformand John Christiansen 
 
Beslutning: 

• KB godkender regnskab 2018 
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5.1 Rammeaftale med Region Syddanmark 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsen har igennem flere år forhandlet med Region Syddanmark om en række 
emner indenfor arbejdstidsaftalen. 
Det har været et langstrakt forløb, da processen har indeholdt flere delforhandlinger. 
Afsættet for forhandlingen har været arbejdsgivernes brud af arbejdstidsaftalens 
bestemmelser vedrørende håndtering af mistede fridage og pligten til at sikre det 
kompenserende fridøgn. Dette forløb er afsluttet med at regionen har betalt en bod til 
kredsen. 
Et forhandlingsforløb har omhandlet regionens ønske om en central regional FEA 
rammeaftale. Dette blev dog efter et langt forløb opgivet, uden aftale, da den fælles 
erkendelse blev at FEA aftaler bør aftales på den enkelte arbejdsplads. Det har 
efterfølgende betydet at alle regionale FEA aftaler er genforhandlet og de laveste er 
forhøjet. 
En anden proces har været at gennemføre uddannelse af regionens ledere og 
arbejdsplanlæggere om reglerne for arbejdstidstilrettelæggelse. Her er gennemført en 
række seancer, der aktuelt er sat i bero. 
 
Processerne har ført hen imod et fælles ønske om at lave en overordnet regional 
rammeaftale, der fokuserer på nogle af de udfordringer, som arbejdsgiver og kreds 
ønsker at påvirke. Rammeaftalen er gennemført i samarbejde med regionen og 
samtlige HR afdelinger samt i tæt sparring med fællestillidsrepræsentanterne på de 
regionale område. 

Rammeaftalens indhold: 

• aftale om nedsættelse af hviletid 

• frivillig byt af vagter  

• aftale om flextid 

• aftale om plustid (arbejde op til 42 timer/uge) 

• aftale om håndtering af særydelser 

• aftale om opsparing af afspadsering 

 
Aftalen er et supplement til de øvrige aftaler, som bl.a. TR allerede har mulighed for 
at indgå lokalt fx normperiodens længde. 
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En væsentlig forudsætning for rammeaftalen har været, at aftalen skal åbnes lokalt 
via en konkret forhandling med Kreds/FTR og ledelse. Det giver mulighed for lokalt 
at drøfte forudsætninger for at diverse elementer i aftalen skal åbnes eller ej.  
 
Aftalen evalueres i efteråret 2019 og kan både lokalt og overordnet suppleres med 
yderligere. 
Særligt vigtigt bliver det at følge muligheden for at håndtere ulempetillæg på en 
grundlæggende ny måde. Den ansatte får her mere selvbestemmelse og 
deltidsansatte dermed mulighed for at sikre bedre pension. 

 

Konkret står der i forord til aftalen: 
”Rammeaftale kan anspore flere til at vælge fuldtidsansættelse frivilligt og bruge 
bl.a. mulighed for mere planlagt afspadsering til dels at sikre sammenhæng mellem 
arbejdsliv og privatliv dels at sikre en samlet bedre pension.” 
 
Rammeaftalen er sendt til alle TR i det regionale område og lægges op sammen med 
øvrige forhåndsaftaler på kredsens hjemmeside. 

 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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5.2 FTF og LO 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Fagbevægelsens Hovedorganisation tager form og centralt er FTF og LO begreberne 
formelt fjernet. Konkret arbejdes med personale og politikere om at forme den nye 
kultur, der skal sætte retning for FH.  
Der er nedsat både de formelle styrende organer og under hovedbestyrelsen (hvor 
Grete C. og Jytte Wester sidder) er der nedsat en stribe af udvalg, der arbejder med 
udmøntning af de konkrete politikker og omsætte til handlinger. 
HB i DSR har valgt at understøtte aktivt ved at gå ind i en række af disse udvalg og 
flere fra HB sidder i diverse arbejdsgrupper. 
En nyskabelse, som det tidligere FTF skal vænne sig til, er at FH kører en del 
kampagner, hvor man aktivt sætter fokus på de emner man vil påvirke. 
F.eks. har FH i februar sat fokus på ulighed den 6. og 26 februar (en kampagnedag 
fordelt over hele landet). Det hele er bundet sammen af kommunikationsstrategier og 
indsatsplaner. Det vil vi se mere af og må drøfte undervejs hvordan vi skal og kan 
involvere os. 
Den store udfordring i FH er uændret det lokale niveau og den fremadrettede 
organisering. 
Der er nedsat en række udvalg, der skal forme oplæg til FH´s hovedbestyrelse, der 
træffer den endelige afgørelse. 
Det betyder, at der politisk fra kredsen sættes en del kræfter af til at spille ind i 
arbejdet. 
Lokalt er det særligt kredsformanden i kraft af rollen som FTF-FH regionsformand, 
men også resten af formandskabet og hele TR-niveauet vil være involveret i 
drøftelser overordnet eller lokalt. 
Lokalt i kredsen fortsætter FTF samspil med LO-sektionerne og der gennemføres i 
disse uger flere lokale møder, der skal styrke samarbejdet om konkrete emner f.eks. 
1. maj, AMIR året, KPU m.v. 
Overordnet er der af FH nedsat en arbejdsgruppe, der i år holder 12 møder. Her 
sidder FTF regionsformænd med. DSR hovedbestyrelse har også nedsat en 
styregruppe, hvor kredsformanden er med. 
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Det handler om bl.a. 
- Organisering 
- Styring/ledelse 
- Ansættelsesret 
- Økonomi 
- Opgaveløsning (MED, repræsentation i diverse udvalg) 
- Politisk påvirkning som partipolitisk uafhængige. 

Derudover handler det grundlæggende om at skabe en ramme, hvor alle kan se sig 
selv som medlem uanset om man er en statslig org., regional, kommunal eller privat. 
En ganske vanskelig og spændende opgave. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.3 Delpension 
Indstilling: 

• at KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har taget initiativ til at der skal arbejdes mere målrettet med 
muligheder for at tilrettelægge sit arbejdsliv i den sidste del af arbejdslivet. 
Det er overordnet et emne med mange facetter, som kredsen politisk har arbejdet 
med i flere år. 

- Der er afholdt over 30 arrangementer om sammenhæng mellem 
arbejdstid, pension, familiestatus og opsparing. 

- Der er skrevet temanummer i kredsløbet om fleksibel tilbagetrækning. 
- Senest er der i regionen forhandlet en rammeaftale på 

arbejdstidsområdet, der grundlæggende forbedrer deltidsansattes 
muligheder for at bedre deres pension (hvis de optjener ulemper). 

Der er fra regeringens side truffet en række beslutninger, der over tid har udhulet 
mulighederne for at også sygeplejersker kan forlade arbejdsmarkedet tidligere. 
Tilbagetrækningsreformen (formerne):  

- Forhøjer pensionsalderen med stigende levealder 
- Øger modregning ved opsparing til pension 
- Udsætter mulighed for at hæve pension (se fakta) 

Senest har regeringen dog forsøgt at minimerer ulemperne ved f.eks. at justerer 
alderspensionen. 
 
Alle sygeplejersker er medlem af PKA og således også omfattet af en række 
spilleregler og herunder muligheder. Det er særligt mulighederne kredsen politisk 
har sat mere fokus på for at gøre både arbejdsgivere og medlemmer opmærksomme 
på muligheden for selv aktivt at kunne forme sin egen seniorpolitik. Det ændrer ikke 
ved diverse rammeaftaler om seniorpolitik der udmøntes af TR lokalt. 
 
Grundlæggende sætter det spot på: 

- Hvordan bruger den enkelte mulighederne i slutningen af arbejdslivet 
som en aktiv mulighed 

- Hvordan ser den yngre sygeplejerske muligheden og indtænker dem i sit 
valg af særlig arbejdstid (fuldtid/deltid). 

Konkret er kredsen i dialog med OUH og Odense kommune, der begge er 
interesseret i at afprøve mulighederne for delpension. Kredsen samarbejder med 
PKA, og er den første kreds, der har taget dette initiativ. 
 
Målet er at udbrede mulighederne til resten af kredsen. Regionen har tilkendegivet at 
alle sygehuse er interesserede.  
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Delpension - fakta fra PKA 
Delpension giver mulighed for at få en blød overgang mellem arbejdsliv og 
pensionistliv ved at kombinere arbejde og pension. Mange sygeplejersker har en stor 
del af deres identitet i jobbet og i det faglige fællesskab, de er en del af. Seniorerne vil 
gerne bevare tilknytningen til fællesskabet og fortsat bruge deres faglighed. Samtidig 
vil de måske gerne gå ned i tid, da kræfterne ikke er de samme og/eller de gerne vil 
have mere tid til familie eller fritidsinteresser.   
  
Delpension i nogle år frem for fuld stop og overgang til pension giver god effekt på 
den livsvarige pension. Samtidig betyder delpension, at medarbejderen oplever en 
gradvis indtægtsnedgang i stedet for den, for nogle, lidt bratte overgang fra fuld løn 
til pension. I årene på nedsat tid vænner man sig til et lavere rådighedsbeløb, da 
delpension ikke modsvarer lønnedgangen, men udjævner den.   
  
PKA’s erfaring er, at det primært er medlemmer tæt på folkepensionsalder, der 
bruger delpension til at forlænge arbejdslivet. Den gennemsnitlige alder ved start på 
delpension er 66 år, den hyppigste alder er 65 år. Der er kun få i starten af 60’erne der 
bruger delpension.   
  
Hvor meget kan udbetales i pension?  
Danske Regioner og KL forudsatte som en del af deres godkendelse, at medarbejdere 
kan få udbetalt en andel af deres pension, der svarer til nedgangen i tid.  Hvis man 
går 50 % ned i tid kan 50 % af pensionen udbetales. Denne begrænsning gælder frem 
til folkepensionsalderen.    
Medarbejderen kan fra måned til måned skrue op og ned for pensionen. Pensionen 
kan også stoppes/pauses, hvis man fx i en periode vender tilbage på fuld tid.  
  
  
Pensionsalder  
Tidligst mulige pensionsalder for den enkelte sygeplejerske afhænger dels af hendes 
alder, dels af hvornår hendes pension er oprettet. Det skyldes løbende ændringer i 
skattelovgivningen. Regler for tilbagetrækning dækker over tre grupper:  

• Sygeplejersker med pension fra før 2007 har mulighed for at få udbetalt 
pension fra 60 år. 

• Sygeplejersker med pension oprettet i perioden 2007 – 2017 har mulighed for 
at få udbetalt pension fra 5 år før deres folkepensionsalder  

• Sygeplejersker med pension oprettet efter 2018 har mulighed for at få 
udbetalt pension fra 3 år før deres folkepensionsalder  

  
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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6.1 Henvendelser 
Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Rammeaftale med region Syddanmark 
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8. Eventuelt 
• Der mangles et overblik over deltagere og overnatning i forbindelse med 

Folkemødet på Bornholm. Der sendes snarest en oversigt til deltagerne 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Projektgrundlag for samarbejdsprojekt Change Day 
• Sundhedsreformen  
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10. Evaluering af mødet 
- Et konstruktivt møde, hvor drøftelser tages i rummet. 
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