
 
 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 4 september 2019 
 
Kære medlemmer 
 

1. Forstanderne opfordres til at videresende nyhedsbrevet til hele bestyrelsen, da Selveje Netværket af 
praktiske grunde kun har forstanderens og formandens mailadresse. 

2. Dette års repræsentantskabsmøde bliver den 12. november kl. 16.30 på Omsorgscenter Hjortespring. 
Indbydelse med program følger men noter allerede nu dagen og I er også velkommen til allerede nu at 
tilmelde jer. 

3. Vi vil fra Selveje Netværkets bestyrelse gerne møde bestyrelserne på hjemmebane ved, at vi – et par 
stykker – kommer på besøg og deltager i et bestyrelsesmøde, hvor vi kan erfaringsudveksle begge veje. Så 
vi glæder os til at modtage en indbydelse.  

4. Næste års konference på Konventum i Helsingør bliver fra 19. – 20. marts 2020. 
 

Møder med kommunen: 
Selveje Netværket har på baggrund af en oplistning fra forstanderside af aktuelle problemstillinger i forhold til 
Økonomi/Kvantum og KS afholdt nogle konstruktive møder med kommunen, hvor direktionen fra såvel SUF 
som Koncernservice med de relevante fagpersoner har deltaget. 
Her følger nogle afklaringer/resultater: 
1. Opkrævning af tilgodehavender og rykkergebyrer v. Per Nikolaj Schrøder (KS) 

Centerchef Per Nikolaj Schrøder orienterede om baggrunden for kommunens opkrævningspolitik, hvor 
det politisk er besluttet, at der som standard påføres rykkergebyr fra første rykker. 
Det blev af Selveje Netværket rejst, at plejehjemmene savner restancelister, som blev afskaffet i 
forbindelse med implementering af Kvantum. Det er oplevelsen, at plejehjemmene ikke har den rette 
datagrundlag over restancer, hvilket blandt andet udfordrer plejehjemmenes budgetoverholdelse. 
Det blev aftalt, at der fremadrettet udsendes restancelister. KS vil sørge for den videre eksekvering heraf i 
dialog med SUF og Selveje Netværket. 

2. SE-nr. problematik v. Per Nikolaj Schrøder og Anne Boll (KS) 
Kredsen drøftede plejehjemmenes fortsatte ønske om at finde en anden løsning, som mindsker den 
administrative opgave ved at have eget SE-nr. 
Det blev aftalt, at KS/Center for Løn og Personale undersøger nærmere, hvorvidt mails fra virk.dk 
automatisk kan videresendes til KS. Anne Boll bemærkede, at der forventeligt vil være høje omkostninger 
forbundet med en sådan løsning. 

3. Jubilæumsgratiale v. Anne Boll (KS) 
Kredsen drøftede Selveje Netværkets ønske om at opnå samme rettigheder vedrørende jubilæumsgratiale, 
som der gælder mellem kommunale enheder, hvor der vil være mulighed for at optjene 
jubilæumsanciennitet og ret til gratiale ved skiftende ansættelser på tværs af selvejende og kommunale 
institutioner. 
Der blev indgået en hensigtserklæring om ændring af praksis for jubilæumsgratiale, så 
administrationsgrundlaget for selvejende institutioner fremadrettet følger de kommunale regelsæt. SUF er 
ansvarlige for videre formalisering, godkendelse og implementering 
heraf i dialog med KS og Selveje Netværket. KS afklarer det juridiske grundlag forud herfor. 
 
Kredsen drøftede også kommunikationsindsatsen, hvor der fra institutionernes 
side blev efterspurgt mere kommunikation på området, når der sker ændringer og generelt set, så 
institutionerne har bedre forudsætninger for at være på forkant med ændringerne. 
Det blev aftalt, at informationer fremadrettet kommunikeres via ugepakkerne. 
 
 

Med venlig hilsen 
  
          Svend Erik Christiansen                   /                 Frede Mølgaard 
            Formand                                                            Forretningsfører 
 


