
  

Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den 21.3.2019 kl. 15.00 – 18.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-7.3.19 

 

Referat: 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

1. Generalforsamling -vedtægtsændring CE forslag og motivation, resolution UW for-

slag og PB motivation, mundtlig beretning udkast PB, endelig 

dagsorden, praktiske forhold gennemgang. 

Bilag kommer løbende. 

Referat: 

Kredsstyrelsens forlag til dirigent har ikke mulighed for at delta-

ge i mødet, derfor har PB haft møde med hende forud. 

Gennemgang af endelig dagsorden. Denne godkendes og sendes 

ud i morgen, fredag. 

Drøftelse af motivationer til vedtægtsændringsforslag og resoluti-

onsforslag. CE motiverer vedtægtsændringsforslag, og PB moti-

verer resolutionsforslag. 

Under ”gearet til fremtiden” vil der være mulighed for tilbage-

melding via padlet eller på papir. 

Gennemgang af mundtlig beretning. Drøftelse af indhold og for-

slag til rettelser. 

 

2. DLF kursusplan 2. halvår -se DLF Insite, deltagelse? 

 

Referat: 

Drøftelse af eventuel deltagelse i relevante kurser. 

PB og UW overvejer et formandsskabskursus. 

Målrettede kurser er sendt ud til målgrupperne. 

 

3. Arbejdstidskonference -udsend 013, vores indgangsvinkler 

 

Referat: 

I slutningen af april afholdes en formands-

næstformandskonference om arbejdstid. 

Vi skal forberede os på periodeforhandlinger efter kommissionens 

anbefalinger. 

Central aftale kontra decentrale aftaler kan blive et stort tema. 

 

4. HMU 18.3.19 -seneste nyt   

 

Referat: 



5/3 var der ekstraordinært møde om procesplan for omstrukture-

ring. Dette møde resulterede i større medarbejderindflydelse end 

der oprindeligt var lagt op til. 

Koncern på vores område ligger stadig og venter på, at tempera-

turmålingen er færdig. 

18/3 var der ordinært møde om budget og regnskab. Der er un-

derskud, og kommunen har overskredet servicerammen. Spar-lån 

er indefrosset, men kan dog ansøges. 

Desuden blev demografien drøftet i forhold til et stigende antal 

ældre. 

Der var opfølgning på processerne i stabene og den kommende 

ungeenhed. 

I forhold til Trivsel 2019 diskuterede man om HMU burde have 

udleveret alle kommentarer. Disse kommentarer kan kvalificere 

behandlingen af trivselsundersøgelsen. Kommentarerne udleveres 

til HMU. 

PB spørger ud til TR, om de har fået rapporterne, og om de har 

fået kommentarerne, eller om der er aftale om, at de får dem. 

 

5. Lokallønsforhandlinger  -forhandlingsforberedelse 

   

Referat: 

Der er kommunale lokallønsforhandlinger i uge 13. 

Drøftelse af muligheder og vores ønsker. 

 

6. Mod på ledelse -status 

 

Referat: 

1. hold er tæt på at være færdige, og vi ser frem til evalueringen. 

Der er udvalgt deltagere til et nyt hold, som tænkes at starte til 

august. Der planlægges ikke umiddelbart med et hold 3. 

 

7. Trainee læreruddannelse -status 

 

Referat: 

Forberedelserne på år 2 er i gang. 

UCL har fået optag til kvote 2. Optaget er større end sidste år, og 

UCL har en opfattelse af, at mange ønsker traineeuddannelsen. 

 

8. Gearet til fremtiden -opfølgning fra regionale møder 

 

Referat: 

Efter afslutningen af de regionale møder for kredsene, har DLF 

lavet en opsamling. Nu vil de følge op ved at lave en over-

sigt/faktaark over kredsenes vilkår, og har derfor udsendt et ske-

ma, som indsamler oplysningerne. KS gennemgår punkterne.  

 

9. Konsulent    

Referat: 

Intet til referat. 



PB gennemgår oversigt over konsulentens typer af sager. 

 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

Intet til referat. 

 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Intet til referat. 

 

12. Eventuelt Fotografering af KS og kontoret 

Referat: 

Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


