
  

Referat af KS-møde torsdag den 5.10.2017 kl. 12.30 – 16.00 
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 
Afbud: UWJ, 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-21.9.17 

 

Referat: 
Godkendt 
 

1. Åbent kursus -praktisk, emner, udvælgelse? 

 

Referat: 
10 byrådskandidater deltager.  
Jørgen er ordstyrer. 
Dejligt med mange deltagere i Åbent kursus, men det giver lidt 
pladsproblemer, medlemmerne opfordres til at medvirke i løs-
ningen af problemet. 
Vi mangler 12 der vil sove sammen – vi spørger ud. 
Hvis det ikke lykkedes så bestilles der værelser på Hotel Bryde-
gård.  
 

2. Kongres 2017 -praktisk, emner 

 

Referat: 
• Kongres på de sociale medier 
• Arbejdende kongres, resolutioner laves undervejs 
• Michael Ziegler kommer og taler 
• Beretning (Formandens)kommer ikke til at fylde så meget 

som på tidligere kongresser 
• Folkeskoleideal – det hele menneske 
• Arbejdslivet – hvordan får vi større indflydelse på vores 

arbejdsliv. 
• Meebook – er det overflødigt? 
• Demokratiets fremtid – ytringsfrihed – fagbevægelsens 

fremtid  
• Ok 18 – krav til overenskomst 
• Forhandlinger starter på statens område 
• Krav i forbindelse med en evt. konflikt 
• Opbakning til den danske model og reelle forhandling 

omkring arbejdstid – først fra statsområdet CFU, deref-
ter kommuner og regioner, forhandlingsfælleskabet . 

• Arbejdstidsaftale der kan rumme de lokale aftaler. 
 
Delegeret tager afsted mandag, KS og tilmeldte TR tirs-
dag. 
 

 



3. Danmark for velfærd -opfølgning og næste skridt  

   

Referat: 
• Positiv oplevelse 
• Stort fremmøde fra Fredericia 
• Opstartsmøde mandag d. 9/10 kl. 8 
• Gruppe på facebook – Fredericia Danmark for velfærd 
• Vigtigt at så mange som muligt er med. 

 
4. Søren og Mette i benlås - drøftelse  

 

Referat: 
Drøftet   
 

5. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
6. Konsulent De første to måneder 

 

Referat: 
Drøftet typer af sager og udviklingen i de forskellige opgaver. 
 

7. Senere indkomne sager  

Referat: 
 

8. Meddelelser 
 

 

Referat: 
9. Eventuelt  

Referat: 
     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Trine Klavsen 


