
Referat, netværksmøde for tillidsrepræsentanter 25.11.14 

1) Opfølgning på referat: Hvad skal tages med og hvad skal ikke tages med i referat? Man skal i 
runden gøre opmærksom på, hvis der er noget man ikke ønsker til referat. Information skal ikke 
skrives genkendeligt i referatet, men vigtigt at man informerer om, hvad der rører sig. 
I forhold til om referat ikke skal være tilgængeligt på hjemmeside, men evt. lægges ind under et 
log-in for TR, tages op på TR-råds møde 7. januar, og derfor med på næste møde i netværket. 
 

2) Runde Kommunalt 
Emner:  
Centralisering /decentralisering. Generelt ønskes det, at man er centralt placeret. Der hvor det 
ændres til decentralisering er der utilfredshed og muligvis terapeuter der søger væk. Undersøgelser 
viser at man brænder ud som ene faggruppe, det er svært at holde monofagligheden i 
tværfagligheden. 
 
Lønforhandling: Blandet om der er mulighed for at forhandle løn i de forskellige kommuner. Nogle 
har faste lønforhandlinger andre har ikke, og får udmelding om, at der ikke er noget at forhandle 
om. 
 
Ansættelser/afskedigelser: Flere steder opnormering af terapeuter mest i forhold til 
ældremilliarden. Enkelt afskedigelse. 
 
Tilfredshedsundersøgelser borgere: Viser stor tilfredshed flere steder.  
Trivselsundersøgelse medarbejdere: Blandet, nogle steder fin, andre vidste stor utilfredshed, men 
der er blevet arbejdet på det, hvilket har hjulpet. 
 
Ventetid GOP: Flere steder holdes ventetid på GOP på under 5 hverdage med høj %. 
 
Generelt: Fortsat omorganisering mange steder, nogle er i fuld gang med ændringer, andre oplever, 
at der begynder at ske noget, giver utryghed og travlhed blandt medarbejdere. 
 

3) Mødedatoer 2015.  
Torsdag den 19. februar 
Onsdag den 20. maj 
Tirsdag den 1. september 
Mandag den 23. november 
 

4) Udnævnelse af ny netværksansvarlig:  
Ole Kortegaard fra Falck Healthcare 
 

5) Orientering fra TR-rådet: 
Kursus katalog 20 15 klar. Opfordring til at kigge på det og melde til. Mange kurser må aflyses 
grundet for få tilmeldte, undren over dette. I løbet af næste år kommer en undersøgelse ud 



omkring, hvorfor man ikke melder sig til, eller hvorfor man melder fra. Desuden opfordring til at 
kigge på kurser fra FTF, der er mange gode. Der er lagt op til, at man kun deltager på kursus 1 gang, 
men man må gerne deltage igen, hvis man synes man har behov for det. 
Årskonference: Datoerne er ikke fastsat, men det forventes 2 dage i efteråret. 
Indskærpelse af retningslinjer for godtgørelse af transport: Minimum 2 i bilen eller offentlig 
transport, ellers dækkes det ikke. 
TR-rådet holder møde den 7. januar igen, også for suppleanter. 
Orientering fra repræsentantskabet: Se hjemmesiden. 
 

6) Orientering fra regionsbestyrelsen: 
Innovation og iværksætter prisen mangler kandidater. 
Omkring april/maj holdes generalforsamling med spændende oplægsholdere. Opfordring til at 
deltage. Der er valg til regionsbestyrelsen. Rikke Kruse og Lis Eriksen genopstiller. Andre 
interesserede kan melde til Ole Kortegaard. På dagsorden til næste TR-netværksmøde. 
 

7) Næste møders tema:  
19. februar: De nye sundhedsaftaler (GOP psykiatri) krav til ressourcer og opkvalificering. 
Arbejdsgruppe nedsat til at finde oplægsholder. 
 
20. maj: Ekstraordinære ansættelser, løntilskud mv. Hvad må vi og hvad må vi ikke?  
Traineeordning, træder i kraft i april. Henrik eller Elin Fra DF 
 
Andre forslag: 
Selvtilrettelæggende kontra ikke være det, fordele og ulemper, arbejdstidsregler. 
 

8) Dagens Tema:  
Hvad lederne forventer af os som TR. Slides sendt rundt samt artikler. 
 

9) Eventuelt:  
Evaluering på at runden blev delt op i kommunalt/regionalt. Fungerede godt, dette fortsætter vi 
med. Der skal dog være sat tid af til opsamling. 
 
 
 
 
   


