
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 10.1.2019 kl. 12.00 – 16.00
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 -KS møde 13.12 og 20.12

Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.

1. Generalforsamling 2019 -foreløbig planlægning

Referat:
I forhold til køreplanen er vi godt med.
Drøftelse af formen af skriftlig beretning og mundtlig beretning.
Drøftelse af involvering af deltagerne evt. i forbindelse med emnet
”Gearet til fremtiden”. UW udarbejder et forslag til form og ind-
hold. Det er vigtigt, at der er en enkel tilbagemeldingsform.
Generalforsamlingslingo udsendes før selve generalforsamlingen.
KS har besluttet et forslag til dirigent. Denne vil blive kontaktet af
PB.
Kredsstyrelsen vil stille forslag om en vedtægtsændring i forhold
til, hvornår man skal melde sit kandidatur til kredsstyrelsen og
poster i denne. Vi undersøger, om man kan gøre det samme i for-
hold til TR-valg.

2. Opfølgning på DLF møde 9.1.19 -

Referat:
Positiv evaluering af mødet.
Det var godt givet ud, at det meste af kredsstyrelsen kunne drøfte
projekt Gearet til fremtiden, men lige så givtigt var det at drøfte
emnet samme med andre kredse. Vi fik mange gode input med
hjem i forhold til bl.a. organiseringen af kredsstyrelsens arbejde.

3. Kommunal koncernstruktur -Vores holdning og vinkling i forhold til implementeringen af
dette

Referat:
Drøftelse af ovenstående samt af vores ageren ind i strukturæn-
dringen.
MED-strukturen vil blive ændret sammen med strukturændringen.
Evt ændringer på B&U-området vil først blive sat i værk efter
temperaturmålingen.
Drøftelse af vores forventninger til en kommende koncernchef.



4. Regnskab 2018 - Foreløbigt regnskab

Referat:
Orientering fra CKJ.
Underskuddet bliver større end budgetteret.

5. Mobilitetsaftale -foreløbig aftale

Referat:
PB er i gang med at forhandle en ny mobilitetsaftale med forvalt-
ningen. Denne vil få et større fokus på frivillighed end tidligere.
Målet er flere frivillige forflyttelser og øget mobilitetsmuligheder.

6. Arbejdstidsaftale? -status, udfordringer

Referat:
Sidste forhandling var i mandags 7/1.
Bilag i forhold til TR og AMR har vi skrevet færdige. Disse skal
drøftes på næste forhandlingsmøde 11/1.
Gennemgang af DLF’s bemærkninger til aftalen i forhold til
mangler og svagheder. DLF centralt har bl.a. et ønske om, at der
i enkelte tilfælde indarbejdes tekst fra OK18. I andre tilfælde er
der ønsker til omformuleringer.
Bilag vedrørende selvstyrende storteam mangler endnu at blive
skrevet. Udkast komme.
Aftale fordele og ulemper gennemgået og drøftet.
TR/AMR inddrages i drøftelserne på TR 112.

7. Lokallønsforhandlinger -status på kommunale forhandlinger, oplæg til B & U forhandling

Referat:
B&U har 300.000 til lokallønsforhandlinger. Der er ingen ud-
møntningsgaranti.
Vi har foreslået at teamkoordinatortillæggets værdi indgår i
Teamtillægget. Vi har foreslået at veksle teamtillægget til trin, da
dette er tæt på udgiftsneutral. Dette er ikke blevet afvist.

8. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

9. Senere indkomne sager Udskrivning af TR-valg, henvendelse fra Lån&Spar, TR112
Referat:
Rent formelt skal KS udskrive TR-valg. Det er hermed gjort.

Lån&Spar har forespurgt, om vi vil medvirke til at stable et pen-
sionsmøde på benene. Målgruppen er vores medlemmer, og vi
skal lægge lokaler til. Vi vil undersøge nærmere, inden vi beslut-
ter os for eller imod.



Det endelige program til TR112 er udarbejdet og udsendt med en
ekstra opfordring til deltagelse, da vi gerne vil have flere AMR’er
med.

10. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

11. Eventuelt
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


