
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 20.5 2021 kl. 12.30 – 16.00  
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MW/Mette Wichmann, LI/Line Illum, KD/Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 

 

14.4.21 

Referat: 

Godkendt 

2.  Arbejdsmiljø seminar Udskudt punkt fra sidste møde. Line giver info fra DLF-

arbejdsmiljø seminar. 

 

Referat: 

Line gengiver webinar afholdt centralt af DLF. 

Corona-erfaringer  

- Rengøring. 

- Undervisning og digitalt undervisningsrum – perspektiverne 

i at fremtiden kunne byde på en kombination. 

o Sygdom. 

o Barnets 1. sygedag etc. 

- Møder – mulighederne i det digitale. 

- Uforudsigelighed. 

 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. 

- Hvordan sætter vi den i spil i kommunen? 

o MED udvalgene igennem hele systemet. 

o Sat forskellene i spil i de forskellige jobfunktioner. 

o Når der kommer retningslinjer for dette, skal de ind-

arbejdes. 

o Indretning af arbejdsmængde og tidspres. 

▪ Egen ret til bestemmelse. 

▪ Intensiteten. 

▪ Tydelige rammer – egen ramme. 

o Overvågning. 

 

3. A-20  Et kig på processen, og ikke mindst hvilket arbejde der er fremad-

rettet.  

 

Referat: 

Underskrevet aftalen.  

Forhandlingsforløbet har haft betydning for relationerne omkring 

os. 

 

Vi skal lave et fælles medlemsmøde hvor vi gennemgår A20 – vi 

skal tilpasse formen til hvordan det kan afvikles. Vi spørger ud i 

TR-gruppen, hvad der er nødvendigt. Vi dykker mere ned i A-20 

med dem også i forhold til aftalens indhold. 

 



 

4. Kommunal org. ændring Info fra formanden.  

  

Referat: 

Man går over til en klassisk kommunal-struktur. Med direktør-

niveau og fagchefs områder. Der er 5 fagområder under vores 

direktør niveau. Der er lavet nogle tilpasninger i forbindelse med 

høringssvarene. Det er primært ikke på området for børn og unge.  

 

 

5. Gearet til fremtiden Forberedende arbejde omkring prioritering af opgaver og udfor-

dringer. Se kredsudsendelse 50 for bilag. Eller tilgå en del her: 

 
 

Referat: 

Vi har gennemgået udsendelse og bilag og valgt de vigtigste og 

mest udfordrende områder ud. Vi laver dokumentet færdig og 

deler det med kredsstyrelsen.  

 

6. Organisationsgrad Kig på den lokale organisationsgrad og dertil hørende indsatser.  

 

Referat: 

Landsplan 92% er medlemmer. Lokalt er det 90 %, det er primært 

på statens område at vi er bagefter. Vi arbejder på fortsat at opret-

holde en høj organisationsgrad.  

7. Åbent kursus Endelig beslutning omkring invitation af politiske aktører til de-

batmøde – hvor mange ønsker vi med? 

 

Referat: 

Vi inviterer alle de partier der stiller op. Der sendes invitation ud i 

uge 21.  

8. Kursusplan  

 

Kort gennemgang af planerne for kurser 2. halvår. 

Man kan hente ved dobbeltklikke på kursusplanen. 

 
 

Referat: 

Gennemgået og der gives tilbud til de relevante personer 

9. Sagsbehandler stilling Opfølgning på proces og mulig ansættelse. 

 



Referat: 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


