Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19 den 20. november 2018 kl. 15.15 på
Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 Valby.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 18 19.09.2018
2.

Meddelelser
• Formand og andre bestyrelsesmedlemmer
• Lønaftale for forstandere

3. Konkrete tiltag:
• Nyhedsbrev nr. 2 december 2018
• Konferencefor forstandere og bestyrelser
• Deltagelse i bestyrelsesmøde hos vores medlemmer og præsentationspapir:
Jette Jensen skriver 08.11.2018: Måske I med fordel kan tilføje hvilke emner, der optager
jer/os i øjeblikket og status heri ? Lad os lave en opsamling hertil.
4. Det fortsatte arbejde med en alternativ driftsoverenskomst eller større frihedsgrader under
den eksisterende herunder 4. kvartals møderne mellem forvaltning og formænd og
forstandere.
5. Hjemmesiden
6. Evt. herunder nyt møde
Ad. 1.: Referatet blev godkendt.
Ad. 2.:

•
•

•

•
FORMAND:
Svend Erik Christiansen
Gardeniavej 3
2970 Hørsholm
SEC@post10.tele.dk
Tlf. 3332 9042

Der er endnu ikke endelig afklaring omkring Hørgårdens indskud, men det
formodes, at der er afregning på vej.
Referat fra borgmestermødet den 1.10.2018 er udsendt 18.10.2018. Det havde
været et fint møde. Desværre deltog borgmesteren kun lige indledningsvis og bød
velkommen til trods for, at mødet var blevet flyttet for at hun kunne deltage og
flyttet til en dato, som vi havde meddelt var uheldig, da flere fra Selveje Netværket
ikke kunne deltage.
Der har været møde med Dansk Sygeplejeråd omkring forstandernes lønaftale.
Kommunen har fundet ud af, at forstanderne får for stort rådighedstillæg. Det vil
man gerne halvere. Det har man sagt nej til – selvfølgelig – men det må nok
betyde, at fremtidige ansættelser bliver med et reduceret rådighedstillæg. Der er
endnu ikke afklaring omkring den fremtidige løn. Man håber at have noget klar
inden udgangen af 2018, men måske bliver det tidligst i 2019.
Der er også fortsat uklarhed omkring forvaltningens indgriben i ansættelse af
forstander og mellemledere. Udmeldingen til Selveje Netværket er, at de
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selvejende plejecentre ikke er underkastet forvaltningens rekrutteringsparadigma,
men det er ikke den melding, der går til forstanderne. Vi må nok mødes med Helle
Schnedler herom.
Ad. 3.:
•

•
•

Nyhedsbrev nr. 2 skal udsendes i begyndelsen af december. Vi har følgende
emner: 1. Korrespondancen om det nye økonomisystem Kvantum, 2. Spørgsmålet
om indbetalt depositum for ombyggede plejehjem, 3. Bestyrelses- og
forstanderkonferencen 14. – 25. marts 2019, 4. Forhandlingen omkring
forstandernes ny lønaftale, 5. Ansættelse af leder og mellemledere og 6. At vi
gerne deltager i et bestyrelsesmøde med et par repræsentanter for Selveje
Netværket for at orientere om, hvad det er vi laver og hvorfor vi er der.
Bestyrelses- og forstanderkonferencen bliver i 2019 fra den 14. marts kl. 16.00 til
15. marts afsluttende med frokost. Planlægningen er i fuld gang og det bliver med
omdrejningspunkt omkring vores muligheder som selvejende institution.
Der er lavet et præsentationspapir. Det første møde er på Nybodergården den 28.
ds., hvor Erik og Frede deltager. Her vil vi supplere med, hvad vi er optaget af lige
nu og det er faktisk de samme ting, som vi vil omtale i det kommende nyhedsbrev.
Til møder i det nye år vil der så være andre ting.

Ad. 4.: Forvaltningen deltager i 4. kvt.’s møderne for at få input og hører, hvor det er man ønsker
større frihedsgrader. Selveje Netværket har lavet en oplistning af ønskerne på baggrund af de ting
der kom frem under høringen i 2017. Men som det er bemærket fra forvaltningens side er det på
ingen måde et entydigt billede. Og det er da også mange andre ting, der kommer frem på møderne
fx om eget logo, egen hjemmeside, mailadresser m.m. og også om designfrihed ved
stillingsannoncer.
Plejehjemmene er en boenhed under serviceloven men bliver styret stramt under sundhedsloven.
Det kræver alt for mange kontroller, der går ud over tiden med beboerne. Vi skal have
tillidsdagsordenen tilbage. Det er også vigtigt i snakken om større frihedsgrader at få med ind, hvad
beboerne gerne vil. Hvad er tilbudene til beboerne og hvordan sikres det, at de kan fortsætte deres
tidligere liv, indenfor deres muligheders grænser, nåd de kommer på plejehjem.
Ad. 5.: Fungerer fint. Er pænt besøgt.
Ad. 6.: Næste møde bliver 06.02.2019 kl. 16.30 på Nybodergården med efterfølgende middag.
26.11.2018
Referat v/Frede
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