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Referat 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
Mandag d. 27. maj 

Kl. 9:00 – 15:00 
Mødet afholdes på kredskontoret i Esbjerg 

 

1. Formalia 
  

1.1 Indkaldt: Deltaget Afbud 

Finn Harald Rasmussen X  

Poul Flack Jensen X  

Jacob Bøegh X  

Mona Køhlert X  

Birgitta Bojesen X  

Annette Madsen  X 

Jesper Larsen X  

Jeanette Stockholm X  

Susanne Kristensen  X 

Carsten Buje Johannesen  X 

Maja Kousgaard Frandsen X  

Britta Hedegaard X  

Kira Persson X  

1. supl. Michael Soulie X  
 

  

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
- Godkendelse af referat fra mødet d. 27. marts 

- Referatet er godkendt 

  

 



 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden er godkendt 

  

1.4 Referat af FU 
- FU d. 5. april 

- FU d. 26. april 

- FU d. 13. maj 

 

Ingen kommentar til FU -referaterne 

  

1.5 Meddelelser 
- Jacob orienterer om status på familieplejeområdet: PLF har, som bekendt, 

etableret sig som fagforening under serviceforbundet. Dette har medført at SL 

har startet en grænsestrid med PLF. 

Lokalt har det betydet, at SL har fået 19 udmeldinger – hvilket er meget set i 

lyset af antallet af familieplejere i kreds Sydjylland. Der er forsøgt med at 

foretage fastholdelses opkald – uden held.  

- Finn orienterer om kampagnen ”Socialpolitik nu” – i forbindelse med det 

kommende folketings valg. 

- Finn deltager i en kampagne sammen med 60 fagforenings formænd omkring 

tilbagetrækning og nedslidning – kampagnen vil komme i medierne i de 

kommende dage. 

 

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 3.1 Sagsfremstilling: GF 

FU har gennemgået arbejdsgrundlaget for indeværende periode med journalist 

Carl Ancker, på den baggrund har han er han ved at udfærdiget 1. udkast til den 

skriftlige beretning. 

FU har ligeledes drøftet det fremtidige arbejde, der også er vedhæftet som bilag. 

 

Der er givet tilsagn fra Peter Sandkvist og Lene Skovsager (formand og 

konstitueret faglig sekretær – begge kreds Midt- og Vestjylland), om at være 

dirigent 

 

FU tilkendegiver, at de alle, vælger at genopstille til den kommende GF, til de 

poster de besidder for nuværende). Der er ytreret ønske ved et par FTR, at de har 

intension om at stille op til GF. Opstillingsreglerne er jo, at man kan vente med at 

meddele sit kandidatur til selve GF, men for god ordens skyld, vil FU gerne have 

en tilkendegivelse (som ikke forpligter) fra KB medlemmerne 

 

 
Bilag: 
Første udkast til den skriftlige beretning – ej færdig endnu, udsættes til næste KB 



 

 

møde 

Første udkast til det fremtidige arbejde 

Køreplan forberedelse af GF i FU/KB 

 
Indstilling: 
FU indstiller til KB drøfter indholdet i den skriftlige beretning og i det fremtidige 

arbejde – bilaget er ikke klar 

FU indstiller til at KB godkender dirigent forslagene 

FU indstiller til at KB-medlemmerne tilkendegiver, om de ønsker at genopstille og 

til hvilke poster 

 

 
Behandling: 

- Første udkast til skriftlig beretning er ikke klar endnu – vil blive behandlet 

på KB mødet 14. maj 

- På næste KB møde skal der tages stilling til antallet af KB-størrelse og 

antallet af frikøbte 

- Fremtidige arbejde er en første behandling – KB må gerne komme med 

tilsagn om yderligere punkter til det fremtidige arbejde 

- Der vil ligge en virksomhedsplan ved siden af den skriftlige beretning, der 

vil beskrive driften af kreds kontoret 

- Jeanette, Birgitta (dog ikke til HB), Jesper, Britta, Michael giver tilsagn om 

at stille op igen – Kira stiller ikke op  

- Der vil være en ledig HB-post – det betyder, at KB bør evaluere om 

”sammensætningen” af HB medlemmer som en kombination af frikøbte og 

eksterne bør evalueres 

 

 
Beslutning: 
KB tager ovenstående til efterretning – på næste KB møde vil der være en del at 

tage stilling til 

- Første behandling af skriftlig beretning 

- Anden behandling af fremtidige arbejde 

- HB-medlem 

- Antallet af KB og frikøbte 

- Indstilling til at næste GF er en tema GF 

 

 3.2 Sagsfremstilling: Projekt medlemsopkald 
I henhold til projektbeskrivelsen, så der skal i eftermiddag/aften foretages opkald 

til ældregruppen – men FU ønsker at udvide tidsrammen for opkaldene, så målet 

med at nå 10 % af segmenterne fastholdes. 

Dette betyder, at der i eftermiddag/aften skal der foretages opkald til 

mellemgruppen. På de to aftner der har været sat af til opkald i gruppen, er der 

opnået kontakt til 74 – målet er 150. Derfor ønsker FU, at udvide tidsrammen. 

Dette betyder, at vi ikke når i mål med alle opkald i forhold til den skriftlige 

beretning, men at medlemsopkald vil blive en del af efterårets arbejde og en del 

af det fremtidige arbejde også. 



 

 

 

  

Ledersektionen er i øjeblikket ved at forberede opkaldene til medlemmerne i 

ledersegmentet. 

 

Bilag: 
Projektbeskrivelse 

Revideret tidsplan i projekt Medlemsopkald 

Foreløbigt resultat: Rapport: Familieplejerne 

 
Indstilling: 
FU indstiller til KB, at KB godkender udvidelsen af tidsplanen for 

medlemsopkaldene 

 
Behandling: 

- Det er sværere at få fat i medlemmer end forventet 

- Når der er kontakt, så er medlemmerne meget ”talende” og generelt glade 

for opkaldet 

- Der lægges op til yderligere to datoer hvor KB kommer ind og foretager 

opkaldene 

- Det er tilsagn fra KB om at deltage i opkaldene – dog er der også enkelte 

der melder fra pga. familielivet eftermiddag/aften 

- Det vil være fint hvis KB kunne ringe hjemme fra pga. transporttid 

 
Beslutning: 
Der er opbakning til projektet, og det er OK at melde fra – vi forsætter ind i 

næste GF periode. 

Indtil november, så forsætter vi med at mødes, derefter kan vi overveje om 

opkaldene kan foretages fra egen mobil/hjemmefra. 

Der vil komme mail omkring opkaldene - tilmelding 

 

 3.3 Sagsfremstilling: Rå data fra TR-undersøgelsen 
Kredsen har modtaget rå-data fra kredsens TR, der deltog i TR-undersøgelsen 

2018. 

Poul vil på mødet gennemgå det lokale resultat  

 

Bilag: 
Data fra TR undersøgelsen, 2018, kreds Sydjylland 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB tager gennemgangen til efterretning og evt. kommer med 

forslag til ændringer fremadrettet 

 

Behandling: 
- Opmærksomhed på at hverve unge TR 

- Opmærksomhed på de arbejdspladser, hvor der ikke er nogen der vil være 

TR 



 

 

- Overrasket over at 86% af TR gerne vil forhandle løn, hvor kredsen kan 

have en opfattelse af at TR resignere overfor ledelsens udmelding om 

”ingen løn” 

- KB drøfter forskellige vinkler på den lokale lønforhandling 

 
Beslutning: 
KB tager gennemgangen til efterretning – efter GF vil det nye KB tage fat i at 

fastsætte de fremadrettede aktiviteter 

 

 3.4 Sagsfremstilling: Lokal lønstrategi  
 

I forbindelse med at HB har vedtaget en ny lønstrategi, skal kredsen også 

udarbejde en lokal lønstrategi.  

Derfor har FU inviteret Lasse Porsgaard Birkelund, faglig sekretær Bupl – der vil 

giver et oplæg om BUPL’s lønstrategi og overvejelser de har gjort sig da de 

flyttede kompetencen fra TR til afdelingskontoret.  

 

Lasse kommer kl. 13.00 

 

Bilag: 
HB´s lønstrategi 2018-2021 

Kreds Sydjyllands lønstrategi 2015-2018 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB drøfter oplægget dels med Lasse og efterfølgende i KB 

 

Behandling: 
- Vurdering at det vil være lettere at forhandle centralt end decentralt i 

kommunen 

- Hvad tænker FU bør overveje hvilken strategi der bør vælges 

- Der bør altid foretages lønforhandling i øjenhøjde 

- Udfordringen kan også ligge ved, at forvaltningen ikke ønsker at forhandle, 

hvor forvaltningen henviser til forhandling ved den enkelte leder 

- Skal vi bruge vores ”krudt” på at rejse rundt eller bruge ”krudtet” på at 

opgradere TR 

- Kredsen modtager så at sige ingen uenighedsreferater – men der kan ligge 

en aftale med arbejdsgiver bagved om andre aftaler 

- Vores forhåndsaftaler bygger meget på ”skal” tillæg – så det skal 

overvejes om der skal gøres op med de tidligere aftaler 

- Hvordan kan vi styrke TRs evne og vilje til at indgå i forhandlingerne 

- Vi kan skrue på forskellige håndtag: f.eks. at første gang at der skal 

forhandles, så deltager en fra kredsen 

- Oprette lokale TR-forhandlings kursus 

- Fokus på tviste systemet 

- Overveje om FTR skal have en øget fokus på forhandlinger 

- Øget fokus på procedureaftalerne – evt. genforhandle aftalerne 

- Fokus på TR tillæg 



 

 

 
Beslutning: 
Fremtidig lønstrategi har været til første drøftelse. FU tager betragtningerne til 

efterretning og vil have en indstilling til anden behandling 

 

 3.4 Sagsfremstilling: 12 timers vagt Pottehus vej  
Efter fornyet møde med ledelsen er der kommet nyt forslag til honorering for 12-

timersvagter, samt en uddybende beskrivelse af opgaven omkring borgeren og 

hvilke forhold personalet arbejder under 

Mona uddyber grundlaget for det nye forslag 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB drøfter forslaget 

 

Behandling: 
- Spørgsmål om FOA og SL bliver spillet ud imod hinanden 

- Moderen bør aldrig være en del af normeringen omkring borgeren 

- Det er i borgerens interesse med få vagtskifte. Både ledelsen og 

medarbejderne ønsker 12 timers vagter 

- Der tages højde for de arbejdsmiljømæssige udfordringer der ligger ved at 

være ved borgeren 

- Der bør ligge en evaluering i aftalen, som evt kan ligge lokalt ved TR/AMR 

og ledelsen – dog vigtig at SL bliver orienteret om status på arbejdsmiljøet 

- FOA har en anden arbejdstidsaftale end SL, hvor der ligger andre 

muligheder end i SL´s 

- SL og FOA ønsker en dialog og tættere samarbejde  

- Der bør være en opsigelses klausul, evt. en mulighed for at opsige aftalen 

akut i tilfælde af akut ændring i situation 

- Det bør ikke være flere vagter i streg – men vi skal samtidig være varsom 

overfor medlemmernes ønsker om sammenhæng – antallet af vagter i 

forlængelse af hinanden bør indgå i evalueringen 

 
Beslutning: 
KB godkender aftalen, men ovenstående i betragtning i forhold til evaluering af 

aftalen 

 

 

4. Hovedbestyrelse 
 Udgår – ingen HB i forbindelse med dette møde 
   

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
  

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: Budget revision 1. kvartal  

Der skal jf. HB cirkulære udarbejdes budget regulering efter hvert kvartal 

 

FU har gennemgået 1. kvartals regnskab og stiller forslag om budget ændringer. 



 

 

Mona vil på mødet gennemgå budget og regnskab og uddybe ændringerne. 

Ledersektionen har anmodet om ekstra midler 

 
Bilag: 
Udkast til budget ændringer: Regnskab 2018, oprindelig budget 2019, regnskab 

1. kvartal, forslag til budget ændringer 

Kommentar til KB til budget ændringerne 

Henvendelse fra Ledersektionen om ekstra midler 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at anmodningen fra ledersektionen imødekommes og at KB tager 

ændringerne til efterretning 

 

Behandling: 
- Situationen på familieplejeområdet kan selvfølgelig have en betydning for 

medlemstallet og dermed indtægten  

 
Beslutning: 
KB godkender indstillingerne til budget ændringerne 

 

 6.2 Sagsfremstilling: Budget 2020 
Med baggrund i drøftelserne på sidste KB møde, har FU arbejdet med budgettet 

for 2020.  
Der vil stadig være en usikkerheds faktor omkring lønbudgettet, da det endnu 

ikke er klarlagt hvornår Kristina kommer retur fra barsel – forventer at kunne 

have dette på plads på KB mødet i august 

 

Bilag: 
Budget 2020, inkl. regnskab 2018, oprindelig budget 2019, revideret budget 2019 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at budgettet drøftes 

 

Behandling: 
- Afventer en tilbagemelding fra Kristina der er på barsel i forhold hvordan 

overlappet skal være næste år 

- HB skal på juni møde tage stilling til kontingent 

- Ligeledes vil kredsens indtægt også blive bestemt på HB mødet 

- Pædagogiske udvalg har en ”bundet” opgave i at holde et faglig 

arrangement i forbindelse med familieplejernes dag – derfor er budgettet 

for familieplejeudvalget ikke højere 

 
Beslutning: 
KB tager budgettet til efterretning 

  



 

 

7. Tema 
Med baggrund i Arbejdsgrundlaget og de frikøbtes opgave portefølje, lægger FU op til 

en drøftelse af indeværende periodes politiske arbejde og dermed også det fremad 

rettede sigte mod den kommende periode. 

Finn vil indlede med en kort introduktion til temadrøftelsen, hvorefter at KB 

medlemmerne inddeles i grupper, der udarbejder spørgsmål til FU og det politiske 

arbejde. Efterfølgende vil hvert af FU-medlemmerne ”besøge” grupperne – og der kan 

skydes løs med spørgsmål. 

Der vil være en fælles opsamling. 

 

Opsamling: 

Har FU for meget at lave eller passer arbejdsmængden 

- de valgte ikke højeste timetal, så der kan ”presses” meget arbejde ud af dem 

- på den ene side er der meget at lave, på den anden side løftes opgaverne på en 

måde, Fu syntes vi kan være stolt af 

- arbejdet kommer i pukler– men der er også perioder med mindre arbejde 

- der har været mange nye ting, som har taget længere tid – tingene er blevet 

lettere 

- FU er ambitiøse og der sættes mange ting i gang – og FU skal også finde ud af 

samarbejdet (med mange ”nye”) 

 

Hvorfor får FU 13 timer til transport til Kbh – når eksterne HB-medlemmer får 8 timer 

til et møde 

- Det kan godt være at FU registrere timerne, men FU får ikke kompensation for 

timerne (overarbejde/merarbejde eksistere ikke) 

- Emnet ligger både inden for emnet og uden for emnet 

- Rejsetiden er også arbejdstid og der arbejdes ofte i toget frem og tilbage 

 

Hvorfor er det private og regionale område ikke ansvars fordelt 

- Det private ligger ved Finn 

- Vi har så få medlemmer på det regionale område, at ansvaret ligger ved FU – 

dvs. at hvis der er en sag, så drøftes det i FU, hvem der tager sagen  

- TR ligger ved Poul/Mona 

- Genstartet det regionale samarbejde med kreds Lillebælt – hvor formænd og 

kontorledere mødes og drøfter samarbejdet 

 

Studerende – hvordan sikre I de studerendes velfærd, når ca. 80% af de studerende er 

sårbare – samt mange timer aflyses for de studerende på UCérne 

- Uddannelsen skal evalueres til efteråret.  

- SL central er med til at evaluere uddannelse 

- UC Syd ligger højt i forhold til studie timer 

- Antallet af aflyste timer kendes ikke  

- Det er ikke kendt for FU, at ca. 80% af de studerende hører til sårbare unge 

 

Hvordan vil I forsat kæmpe for at der kommer flere midler til det sociale område og 

sikre retten til fuldtid 

- Tak for opgaven  



 

 

- Gennem dialogmøderne med politikerne 

- Kontakt med udvalgsformændene (uformelt) 

- Dialog med TR netværkene 

- I forhold til de fuldtidsansatte er det op ad bakke – men det italesættes ved en 

hver given lejlighed 

 

Samarbejdet med andre faglige organisationer – kunne man have været mere offensiv 

overfor FOA 

- Det er på baggrund af konflikten at samarbejdet med organisationerne er blevet 

styrket 

- Kommuneudvalg/SOK og andre fora dyrkes 

- Vi vil gerne samarbejdet – men det tager tid at få relationerne 

- Finn valgt til LO vest 

- Mona deltager i kommuneudvalget Varde 

- Der er ikke uvilje til samarbejdet fra FOA´s side, men det er også en anden 

måde for FOA at arbejde på, at skulle involvere andre organisationer – og det 

skal læres 

 

Hvor meget fylder nye jobarenaer – demens og flygtninge 

- Flygtninge området fylder ikke meget 

- Vi skrev ud til de kommuner, der havde fået midler til demensindsatsen, hvilket 

også medførte en del møder inden for ældreområdet 

- Demensindsatsen er et fast punkt ved dialogmøderne 

- Demens området fylder mere og mere, og det er en on going opgave 

- Planlægger med et erfa møde for socialpædagoger, der arbejder på plejecentre 

med demente 

 

PFF – mere dialog om området – hvad mener vi lokalt  

- Godt samarbejde med Bupl lokalt  

- Kongres beslutningerne følges og FU deltager i en koordinerings møde for alle 

PFF-sekretariater 

 

 

 

  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

 TR udvalget 

 Pædagogisk udvalg 

 Senior udvalg 

 Familieplejenetværk 

 Ledersektionen: Referat møde d. 14. maj 2019 

  

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen Anne-Dorthe Jeppesen 



 

 

Kredsformand Kontorleder 

 


