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Referat fra TR-rådets møde 23. oktober 2017
1) Dagsorden og præsentationsrunde
Mødet var lidt særligt, da det lå dagen før Årskonferencen. Planlægning af
denne var således hovedpunktet. Vi havde så benyttet lejligheden til at drøfte
yderligere to punkter.
Merete Nielsen (nyvalgt medlem fra Region Syddanmark) var med for første
gang. Vi lavede en præsentationsrunde og hørte om Merete Nielsens
baggrund.
2) Planlægning af Årskonferencen
Karen gennemgik status for oplægsholdere og andre praktiske ting. Ca. 150
deltagere var tilmeldt, og alt så ud til at være på plads. Praktiske opgaver i
forbindelse med konferencen blev fordelt.
3) TR-rådets arbejde. Oplæg og brainstorm
Karen uddelte et oplæg, om hvordan TR-rådet kan udvide deres arbejdsfelt
med at være mere aktive i forhold til foreningens politiske arbejde. Dette skal
ses i forlængelse af den proces, TR-rådet har kørt det seneste år.

TR-rådet drøftede forslag til emner, der kunne være relevante at tage op i TRrådet.
Konklusion:
TR-rådets medlemmer skal overveje, hvilke emner, de gerne vil have
indflydelse på i fremtiden. Forslag skal sendes til Karen senest den 6.
november af hensyn til planlægningen af næste TR-rådsmøde den 28.
november. Yderligere forslag kan sendes løbende eller medtages til mødet.
4) Repræsentantskabsmødet: Den nye arbejdsmarkedsmodel v.
arbejdsmarkedschef Nicolai Robinson
Den nye arbejdsmarkedsmodel er et af punkterne på
repræsentantskabsmødet den 25. november.
Nicolai Robinson gennemgik de modeller, som HB har drøftet.
På baggrund af oplægget drøftede TR-rådet modellerne og kom med følgende
kommentarer:




TR og MED-systemet skal tænkes ind.
Hvordan sikrer man, at ”anerkendt faglig praksis” slår igennem både i den
offentlige- og i den private sektor?
Man skal værne om fagligheden.

På repræsentantskabsmødet deltager Stine Bøgh Pedersen på vegne af TRrådet (der har tale og forslagsret på mødet)
5) Eventuelt og indstilling til HB
Der var intet under disse punkter.

