
TR-netværket Region Syddanmark 
Referat den 20/5-2015 

 

Deltagere opgjort på særskilt papir (netværksansvarlig) 

Ordstyrer: Maria Hansen, Vejle 

Referent: Stine Stausholm, Esbjerg 

 

 

1. Dagsorden Godkendt, med 2 pkt. under evt. 

 

2. Referat Godkendt 

 

3. Præsentation og nyheder  

Der blev sparret omkring diverse TR dilemmaer med følgende temaer: 

- Ny ledelse 

- Snak om organisering i kommunerne 

- God stemning på mange arbejdspladser 

- Udfordringer ift. ledelsens informationsniveau sammen holdt med at vi som TR gerne vil 

bidrage til ro.  

- Anvendelse af MED-systemet 

- Besparelser / nedskæringer / fyringer 

- Serviceloven § 83 a – hvem varetager opgaven i kommunerne?  

- Regionen: Ny vejledning - Praksisændringer vedr. opslag af visse tidsreg. Basisstillinger - 

ift. hvordan man opslår stillinger i regionen. (spørg Kirsten Thoke, hvis nærmere 

beskrivelse) 

 

 

4. Orientering fra TR-råd 

 

Årskonference d. 15-16. sept.: Nye veje til indflydelse obs. snart tilmeldingsfrist 

TR-valg oktober i ulige år – dette matcher ikke MED-valgene. TR-rådet brainstormer omkring 

hvad der er hensigtsmæssigt. 

Regionsmøderne – nogle regioner oplever nedgang i antal deltagere 

TR-undersøgelse på vej 

Løbende arbejder TR-rådet med: Hvordan sikre vi fortsat effektive TR-funktioner i fremtiden 

(sammen med FTF). 

TR-uddannelse: Fungerer og nye TR er engageret og kompetente. 

 

5. Orientering fra regionsbestyrelsen 

Har det seneste år haft kontakt til politikkerne i kommunerne – god dialog. Det er blevet vel 

modtaget.  

Der er snart seminar for regionsbestyrelsen på Bornholm inden og under Folkemødet. 

Fagstafet: En mulighed / ret til at lave en temaaften med oplægsholder – regionsbestyrelsen 

kan støtte med økonomi (til oplægsholder samt mad) hvis man siger ja til dette. Dette har 

tidligere været en stor succes. Så udnyt endelig muligheden. Har man ønske om at videreføre 

stafetten – kan Brian Erbo (regionsformand) kontaktes. 

Forhold for de ansatte på klinikker. Der er udfordringer i forhold til kontraktforhold herunder 

lønniveau mm. Funktionæransatte på klinikker er ved at lave en fraktion for at arbejde på 



bedre forhold. Danske Fysioterapeuter har typisk ikke overenskomst med disse klinikejere. Der 

bruges kræfter på dette dilemma i regionsbestyrelsen.  

Husk at tilmelde Jer nyhedsbrevet på regionens hjemmeside og facebook side.  

6. Evt. 

- Emner til næste møder: 

 

Forslag til nye temaer: 

Kollektiv stress- ny doktordisputat oplæg og debat, hvad skal vi som TR-folk være 

opmærksomme på? 

 

Hvordan forbedrer vi samarbejdet med en lederen som ikke har faglige briller?  

 

MED – hvordan håndtere vi at lederne ikke har kendskab nok til rammeaftalen? 

Hvordan får vi sat fokus på rammerne i vores dagligdag så det ikke kun er et ensidigt krav til 

den enkeltes forandringsparathed og vilje til udvikling? 

Det besluttes ift. september mødet: Stine arbejder med oplæg omkring kollektiv stress / 

backup: TR for flere matrikler / Personaleprocesser (DSA) ifm. Omplaceringer, fastholdelse, 

fyringer, tryghedsaftaler 

Det besluttes ift. novembermødet kommer Tina Lambert og Brian får yderligere tid til debat. 

Der planlægges ikke yderligere tema på dette møde. 

 

- Servicelovens §83a – håndtering i kommuner 

Erfaringsudvikling samt en snak at vores faggruppe er relevant til 1. besøg. Der kommer snart 

håndbog om rehabilitering fra socialstyrelsen omkring sommer.  

 

7. Dagens emne:  

Ekstraordinære ansættelser, løntilskud mv. Hvad må vi og hvad må vi ikke? 

Tranieeordning, træder i kraft i april. 

Oplæg fra Elin – slides udsendes sammen med referatet eller hurtigt muligt herefter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


