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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 
 

1. Mødets åbning 
Mødet startes med en orientering om ændringer i dagens dagsorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12 2020 
 

2. Dagsorden 
Med de omtalte ændringer er dagsorden godkendt 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra den 3.11.2020 
 
Referatet er godkendt 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_3_november_2020.pdf


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

3.1 Status på FH 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på FH 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har på de seneste møder drøftet etablering af FH lokalstrukturen i 
Syddanmark. Når KB mødes d. 7.12 vil de 4 første FH-sektioner være etableret ved 
stiftende repræsentantskabsmøder 30.11, 1.12, 2.12 og 3.12. Der udestår den sidste 
14.12. 
Aktuelt tyder det på at de sværeste forhandlinger om etablering foregår i FH 
Trekanten, hvor der har været en række områder, hvor der mellem de 4 parter (LO 
Vejle, LO Fredericia, LO Kolding og FTF Region Syddanmark) er grundlæggende 
uenigheder om, hvordan kommende FH Trekanten skal etableres. Derfor har der 
undervejs i proces været koblet central konsulent på fra FH centralt. Det forventes, at 
tingene falder på plads via kompromiser, men det forventes, at der omkring 
økonomi vil komme en afstemning om FH skal tages afsæt i den lavest mulige 
økonomi på 19 kr eller skal have et vist råderum med et afsæt på 24,5 kr pr medlem 
pr år. 
Det forventes, at der alle steder vælges formand og næstformand ud fra de indstiller, 
der er lavet undervejs. Indstillingerne tager afsæt i det vigtige signal om at etablere 
nye sektioner med hensyn og plads til alle både i bestyrelser, kommuneudvalg og 
regionsudvalg samt formandskaberne. Det betyder, at formandskaberne alle steder 
vil bestå af tidligere LO og tidligere FTF. 
 
Den videre proces? 
Når FH-sektionerne er etableret vil det kommende arbejde handle om  

- Konstituering i bestyrelserne, hvor der fx skal drøftes opgaver og 
forretningsorden samt nogle steder etableres et forretningsudvalg. 

- Etablering af FH kommuneudvalg, hvor KB skal have de indledende 
drøftelser om, hvor vi dækker denne opgave politisk. I skrivende stund er 
formandskabets billede, at formandskabet kan deltage i nogle kommuner, 
men givetvis ikke kan dække alle. Ligesom forventningen er at det vil 
være muligt for DSR at være aktiv i alle 21 kommende FH 
kommuneudvalg. (Fanø er sammen med Esbjerg). Politisk er afsættet, at 
repræsentanter i udvalget fra DSR skal kunne repræsentere DSR bredt og 
det vil sige ud over en given arbejdsplads. Derfor er det i skrivende stund 
vanskeligt at se TR i denne rolle. Billedet kan ændre sig, når vi får et 
dybere kendskab til rammer og indhold. Formandskabet vil i processen 
tage det afsæt, at KB medlemmer ønsker at involvere sig i kommunerne, 
der ligger i de respektive opstillingskredse. 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

- Etablering af FH Regionsudvalg. Processen vil her være anderledes end i 
FH kommuneudvalgene, da regionsudvalget går på tværs af alle 5 
sektioner. Der vil kunne deltage et afgrænset antal fra DSR og i skrivende 
stund er målet at det bliver DSR, der varetager formandsposten, hvis der 
kan opnås opbakning til dette.  

 
Såvel FK kommuneudvalg og FH regionsudvalg forventes at kunne afholde de første 
møder i starten af 2021. 
 
Der gives på mødet en kort status på de afviklede stiftende repræsentantskabsmøder 
herunder bl.a. valg af formand og næstformand/næstformænd i de respektive 
områder. 
 
FTF Regions Syddanmark er som konsekvens af ovenstående i den sidste fase af 
afviklingen, hvor bestyrelsen nedlægges ved årsskiftet og jeg nedlægger hvervet som 
FTF Regionsformand. De sidste vigtige opgaver ud over etablering af FH-sektionerne 
er en lang række udpegninger til MED udvalg i kommuner og region.  
 
Kommentarer: 
Der har i skrivende stund været stiftende repræsentantskabsmøde i flere af FH-
sektionerne i regions Syddanmark. Dette betyder at to af DSR, kreds Syddanmarks 
kredsnæstformænd er blevet næstformænd i FH Sydfyn (Camilla Weber) og FH Fyn 
(Line Gessø Hansen). I FH Fyn er næstformandsposten en frikøbt post, hvorfor Line 
Gessø Hansen forlader posten som 1. kredsnæstformand i DSR, Kreds Syddanmark. 
John Christiansen gennemgår status for processen og hvordan der fremadrettet 
bliver mulighed for deltagelse i lokale sektioner. 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på FH 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

3.2 OK21 

Indstilling 

• At KB drøfter OK21 

Sagsfremstilling: 

Status på OK21 drøftes ud fra materiale udsendt med Hovedbestyrelsens dagsorden. 

Der har været afholdt 2 ekstraordinære lukkede HB-møder, hvor prioritering af krav 
til OK-21 er behandlet. Materialet ligger på kongresforum og kan læses med koden. 

Behandlingen ligger indenfor de drøftelser, der tidligere har været i KB.  

Det er fortsat planen at der sker kravudveksling med arbejdsgiverne medio 
december, hvorefter forhandlingen starter. 

  
Kommentarer: 
Der har været flere HB møder siden sidste KB møde hvor de generelle samt de 
specielle krav er blevet drøftet. Processen følger tidslinjen og der skal udveksles krav 
med arbejdsgiverne den xxxx december. 
John Christiansen giver en mundtlig orientering om status. 
 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på OK21 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

3.3 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: 

• Formandskabet har fået input til de ønskede punkter 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 7.12.2020 

3.4 Kredsnæstformands afgang 
Indstilling: 

• Drøftelse af kredsnæstformandssituationen i kreds Syddanmark 

Sagsfremstilling: 
Som konsekvens af Line Gessø Hansens valg til næstformand i FH Fyn, og dermed 
afgang fra Dansk Sygeplejeråd pr. 31.12.2020, vil kredsformand John Christiansen 
fremlægge sine overvejelser til den fremtidig proces omkring konstitueringen af en 
ny kredsnæstformand. 
 
Kommentarer: 
Som konsekvens af Lines afgang fra DSR bliver Helle Kruse Hansen 1. 
kredsnæstformand i kreds Syddanmark og dermed en del af HB fra 1.1.2021. 
I forhold til lovene i DSR skal der ske konstituering i KB hvis en kredsnæstformand 
forlader posten mere end ½ inden et valg. 
Grundet den forestående OK21 situation og hele situationen omkring Corona vil det 
være vanskeligt at hjælpe en ny kredsnæstformand på vej. 
Formandskabet vil drøfte situationen hvorefter der efterfølgende blive indkaldt til et 
ekstraordinært KB møde onsdag den 16.12.2020 omkring kl. 17.00. Dagsorden til det 
ekstraordinære møde vil indeholde enten 1 eller 2 punkter. 
Ved 1 pkt. – ingen konstituering / udsættelse af konstituering? 
Ved 2 pkt.  – konstituering + valg 
 
Flere fra KB tilkendegiver at de mener at der skal ske en konstituering af en 
kredsnæstformand.  
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet kredsnæstformandssituationen i kreds Syddanmark 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

4.1 Principper for god selskabsledelse 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark ønsker at tydeliggøre hvordan der arbejdes med de økonomiske 
midler i kredsen. 
Hvis vi tager afsæt i DSR’s 4 principper for god økonomisk foreningsledelse, kan vi 
formulere det på denne måde:  

1. Ansvarlighed  
a. Når formænd og næstformænd er valgt, bliver de introduceret til, 

hvordan vi forventer at de forvalter medlemmers penge på, hvad de 
må og ikke må– herunder hvordan kørselsafregning fungerer. 

b. Ingen af de politisk valgte har et dankort eller købekort af nogen art. 
c. Alle former for fakturaer indsendes til Claus, bogholder, som 

videresender fakturaerne til godkendelse hos Puk. Afhængig af typen 
af faktura vil Puk kontrollere hver gang eller via stikprøver. 
Anerkendes fakturaen ikke, afvises den og sendes retur til afsender. 
Godkendes fakturaen lander den hos Claus igen, og sendes videre ind i 
systemet.  

d. Der købes ikke ind i tide og utide til kredskontoret.  
2. Transparens  

a. Der skal være gennemsigtighed i alle regnskaber og budgetter, så det er 
tydeligt hvordan, hvor og på hvad medlemmernes penge anvendes. 

b. Alt det som den enkelte næstformand tjener i andre relaterede 
bierhverv videresendes til DSR, og ikke til den enkelte som 
privatperson. 

c. Ingen modtager gaver ud over et par flasker vin eller andre fordele i 
forbindelse med vores arbejde. 

d. Vi skal altid kunne tåle at vores bogholderi og bogføring bliver 
undersøgt  

3. Integritet  
a. Hvis der opleves problematiske situationer, vil der blive grebet ind. 

Formand eller andre relevante vil orienteres og blive involveret, så 
adfærden stoppes.   

4. Ydmyghed  
a. Vi er os meget bevidste om, at det er medlemmernes penge, og de skal 

forvaltes bedst mulig. 
 

Udsat til januar 2021 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

4.2 Uddannelsespulje til FTR 
Indstilling: 

• At KB evaluerer uddannelsespuljen afsat i 2016 
• At KB beslutter der afsættes en ny pulje til uddannelse for FTR 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen besluttede i 2016 at afsætte et beløb til uddannelse for FTR og FTR-
suppleanter (se bilag). 
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. Derfor 
indstilles der til at der igen afsættes 200.000 kr. i en pulje til uddannelse for FTR og 
FTR-suppleanter. 
 
Kommentar: 

• KB beslutter at der afsættes en ny pulje til uddannelse for FTR 
• KB evaluerer uddannelsespuljen på et kommende møde 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020  

4.3 Cashpool-ordningen 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
En cashpool-ordning er traditionelt et finansielt instrument, der anvendes af 
koncerner, hvor der er overskudslikviditet i nogle datterselskaber, mens der på 
samme tidspunkt mangler likviditet i andre. Med en cashpool-ordning får koncernen 
så at sige en samlet likviditet. Dermed kan koncernen bl.a. flytte midler fra ét 
datterselskab til et andet, ligesom koncernen kan undgå unødvendige 
rentebetalinger til banken.  
 Det gav god mening for DSR at etablere cashpool-ordningen i 2009 (efter konflikten i 
2008): DSR havde nemlig samlet set et negativt indestående, mens der i nogle 
enheder var et positivt indestående. Cashpool-ordningen var dermed med til at sikre, 
at DSR betalte så få renter af det negative indestående som muligt til banken.  
De markant ændrede renteforhold siden 2009 betyder imidlertid, at Kvæsthusets 
økonomi i disse år belastes stærkt af cashpool-ordningen.  
  
HB har på grund af ovenstående besluttet ikke mere at have en cashpool-ordning. 
Dette betyder at kredsen skal finde alternative muligheder for kapitalforvaltning hvis 
ikke et centralt tilbud vil være attraktivt.  
Beslutningen vil i runde tal betyde at hvor vi tidligere har haft en renteindtægt på 
250.000 kr. pr. år, nu får en renteudgift på 60.000 kr. pr. år, fra budget 2022. 
 
Hvis der på et senere tidspunkt skal findes alternative kapitalforvaltningsmuligheder 
i kredsen, vil dette komme til drøftelse i kredsbestyrelsen.  
 
Kommentar: 
John Christiansen giver en kort gennemgang som forberedelse til kongressen, og 
punktet gennemgås igen på et senere møde 
 
Beslutning: 

• KB har fået en kort orientering 
• Punktet drøftes igen på et senere møde 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

5.1 Arbejdsmiljø 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af det vi har lært af kredsens arbejdsmiljøprojekt (2018-2020), input fra 
KB, FTR/TR, faglige konsulenter og formandskabet har KB afsat midler til fortsat 
arbejde med arbejdsmiljø for en 3-årig periode. Der er derfor udarbejdet et 
kommissorium for en 3-årig/ tidsbegrænset arbejdsmiljøstilling.  
 
Formålet for arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøkonsulentens arbejdsområde er: 
Arbejdsmiljøindsatsens primære formål er  

• At promovere arbejdsmiljøområdet:  
• At være tæt på praksis: Fx ved  

a. at levere støtte og sparring til AMIR, som er medlem af DSR, FTR og TR 
ved arbejdsmiljøproblemstillinger  

b. intern sparring med de faglige konsulenter 
 
Derudover indgår arbejdsmiljøkonsulenten i DSR’s interne videndeling og 
arbejdsmiljønetværk, og understøtte læring og videndeling i kredsen, og i FH. 
 
Vi forventer at stillingen kan blive besat pr. 1. marts 2021.  
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

5.2 Personalesituationen på kredskontoret 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet være en mundtlig orientering af kredschef Puk Holmgaard 
 
 
 
Kommentar: 
Kredschef Puk Holmgaard fortæller at chefkonsulent Hanne Damgaard forlader sin 
stilling og jobbet besættes med en politisk konsulent og øvrige opgaver overgives til 
andre medarbejdere. Ansættelsesprocessen er igangsat, med ønske om 
stillingsbesættelse til 1.3.2021. 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

6.1 Henvendelser 
Intet  



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• 1.kredsnæstformand Line Gessø Hansen stopper i DSR 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 
 

8. Eventuelt 
• Løbende henvendelser vedrørende utilfredshed med sygeplejerskers løn 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• OK21 (fast punkt) 
• Sexisme 
• Covid-19 
• Kommunikation fremadrettet (først i 2021) 
• Principper for god selskabsledelse (først i 2021) 
• Evaluering af uddannelsespulje til FTR (først i 2021) 
• Cashpool (først i 2021) 
• Bilag fra HB 

 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 7.12.2020 

10. Evaluering af mødet 
• God debat trods den virtuelle afvikling 
• Godt indlæg med Mette Rothmann 
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