
  

Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den19.1.2017 kl. 12.30 – 16.00 

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

5-1-17 
 

Referat: 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

1. Økonomi -Regnskab 2016 og budgetdrøftelse 2017 
bilag på mødet 

Referat: 
CKJ gennemgår regnskab og budgetforslag. 

Regnskabet ender med et overskud af forskellige enkeltstående hændel-

ser, bl.a. tilbagebetalt husleje. 

Endeligt budget og regnskab er klar til næste KS-møde 09-02-17. 

 

2. Arbejdsmiljøstrategi -DLF’s nye strategi, lokale vinkler 
Se vedlagt 

Referat: 
Gennemgang og drøftelse af den nye arbejdsmiljøstrategi. Strategiens 

fem pejlemærker er: fremme af arbejdsglæde og trivsel; forebyggelse 

og tidlig indsats; holdbare løsninger i et helt arbejdsliv; arbejdsmiljø-

perspektiver medtænkes altid; kontinuitet, systematik og koordinering. 

Strategien tages med ind i AMR-gruppen. 

LK og PB er til konference om de lokale vinkler 23-01-17. 

 

3. Lokal løns forhandlinger i Frederi-

cia Kommune 

-Lønstrategi på vores områder  

   

Referat: 
Krav på vores område i kommunen skal udveksles i 1. kvartal. 

På Sosu-området (staten) er der nu 3 TR’er, hvoraf de 2 er nye. Kred-

sen vil indkalde til et møde med dem og med DSR’s TR’er for at tale 

lønstrategi. 

På CKV (regionen) er der enkelte områder i forhold til lokalløn, der 

mangler forhandling. 

Drøftelse. 

 

4. Generalforsamling -Oplæg til justeret form mht. afviklingen af GF   
-Valg af dirigent 

-Køreplan 
 

Referat: 
Forslag til dirigent er valgt. KS peger på Mette Wichmann. 

Deadline til skriftlig beretning er 23-02-17. 

KS arbejder videre med en delvis anderledes afvikling af generalfor-

samling. Planen er at indlægge en debat ved bordene. 

 

5.  Ny Børne Unge politik -Høringssvar 



   

Referat: 
Drøftelse af høringssvar. Høringssvaret justeres ud fra faldne bemærk-

ning. Nyt forslag sendes til KS på mail til kommentering og rettelser. 

 

6. Læreruddannelse til Fredericia -drøftelse 
 

Referat: 
Fredericia Kommune har lavet en partnerskabsaftale med UC Lillebælt 

om Trainee læreruddannelse. Man er på vej med styregruppe, som 

kredsen gerne skulle have plads i. 

Kredsen forventer en forhandling af de studerenes særlige vilkår som 

ansatte på skolerne. 

 

7. OK 18 -drøftelse af foreløbigt oplæg 
 

Referat: 
12-01-17 var der regionalt kredsformandsmøde på kredskontoret i for-

bindelse med OK18. Slut marts er der OK-konference for kredsfor-

mændene. Efterfølgende skal DLF’s forslag til krav ud til medlemsde-

bat. KS drøfter formen af medlemsdebatten med TR. 

PB redegør for foreløbige overvejelser om krav. 

 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

 

9. Konsulent    

Referat: 
Intet til referat. 

 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 
Ingen senere indkomne sager. 

 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 
DLF har sendt et skema til brug ved voldsepisoder uden anmeldelser 

ud til TR. Flere organisationer står bag skemaet. 

 

12. Eventuelt  

Referat: 
UW orienterer om henvendelse fra Fuglsangcentret. Der var vanske-

lighed med bordopstillingen. Tilsyneladende får vi et lokale, der er 

mindre end det vi plejer – uvist af hvilke årsager. Fremtidige bestillin-

ger er betinget af, at vi får de vanlige vilkår. 

 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


