
 

 

Referat af regions- TR møde i Region Sjælland. 

 

Tid: tirsdag d. 7/3 2017, 9.00-14.00 

Sted: Ringsted Kommune, Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1, 4100 

Ringsted. 

Ordstyrer: Stine Bøgh Pedersen   Referent: Kathrine Fuglsang 

Dagsorden: 

Oplæg omkring konflikthåndtering og samarbejde ved Vibeke Thorsen 

Se særskilt dias samt program. 

Nyt fra Regionsbestyrelsen: 

 Der er generalforsamling d. 19. april i Ringsted. Årsberetning kommer ud inden. 

 Der opfordres til at forberede spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Der 

skal også være valg til regionsbestyrelsen på generalforsamlingen. 

 Foreningens 100 års jubilæum i 2018 forberedes. 

 Kommende kommunal- og regionsvalg forberedes ift. fokus på relevante emner 

og mulig deltagelse i valgmøder. 

 Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsen har gang i strategiplan for 2018.  

Nyt fra TR-råd:  

Opfølgning på temadag om TR-rådets arbejde på næste TR -råds møde, som er på 

næste tirsdag.  

Nyt fra UFLO (Udvalget for lønmodtagernes overenskomst): 

 Der arbejdes frem mod næste overenskomstforhandling med kravs indsamling osv. 

Lokal løndannelse eller ej bliver hyppigt diskuteret. Der overvejes at forhandle generel 

lønstigning efter 10 år. 1. maj og 5. juni problematikken diskuteres. Overenskomsten 

er forskellig for kommuner og regioner.  

Valg til ny planlægningsgruppe:  

Merethe Zibrandtsen, Lejre Kommune, Linda Fischer SUH Køge, Karen Mejlstrup 

Næstved Kommune, Alice Sørensen Næstved Kommune. Planlægningsgruppen bliver 

lidt længere efter næste møde. 



 

Sparring om aktuelle emner fra din arbejdsplads:  

 Erfaringer med brugertidsprocentopgørelser efterlyses. Journalføringssystemet 

kan evt. trække statistik ud. Der er også nogen, der har prøvet at tidsregistrere 

helt konkret i 14 dage. Det er et dilemma i forhold til at sammenligne 

holdstørrelser, at borgerne ikke kræver lige meget. En ide kan være at 

kategorisere borgerne i forhold til deres forskellige behov. 

 Spørgsmål om sygemeldingsprocedure: Er det ok at arbejdsgiver spørger, hvor 

længe man regner med at være syg? Ja, det er helt ok og almindeligt rundt 

omkring. Udgangspunktet er omsorg og ikke mistillid. 

 

Evaluering af dagen samt afrunding:  

 Vibekes Thorsens oplæg var meget brugbart og givende, fordi   vi fik lejlighed 

til at arbejde med vores egne cases. Selv for dem der har hørt teorien før blev 

det vedkommende og relevant.  

 Godt vi fik fundet fire nye til planlægningsgruppen. 

 Tak for en god dag! 

Næste møde: 

Næste møde er 1.juni.9.00- 14.30. 

Vi får besøg af Tina Lambrecht til en snak om OK 18. 

Husk der er generalforsamling 19.april-Flyer til uddeling/ophæng på din 

arbejdsplads er vedhæftet. 

 

 


