
den positive udvikling i 

den sociale kapital ba-

seret på en tillidsbase-

ret kultur. Dette skal 

være med til at udvikle 

og løse de kommende 

års udfordringer. 

Læs hele budgetaftalen 

på 

www.regionsjaelland.dk 

Omstilling og forandrin-

ger er nøgleord i Region 

Sjælland. 

Aftaleparterne priorite-

rer trivsel, tillid og ar-

bejdsmiljøet på regio-

nens arbejdspladser. 

Dette skal være med til 

at skabe og levere den 

bedste kvalitet i be-

handling af borgerne i 

Region Sjælland. 

Derfor skal fortsat ske 

en udvikling af tillidsba-

seret kultur, der skal 

være med til, at styrke 

samarbejdet med de 

kommende omstillinger 

i Region Sjælland. Det 

er vigtigt at fastholde 

Sorø Sø 

HK-klubben arrangere-

de en sejltur på Sorø Sø 

den 26. august. Det var 

en stor succes. Der blev 

hygget, snakket og spist 

så det var en fornøjelse. 

Det vil helt sikkert blive 

gentaget. 

Ullas 40 års jubilæum 

Ulla Kristiansen fra Pri-

mær Sundhed fejrede 

sit 40 års jubilæum den 

1. august 2015. Ved 

samme lejlighed mod-

tog hun Dronningens 

fortjenstmedalje i sølv 

for en lang og tro tjene-

ste. 

Ulla startede sin karrie-

re den 1. august 1975 i 

det tidligere Storstrøms 

Amt. Ved kommunalre-

formen i 2007, blev hun 

ansat i Primær Sund-

hed. Fra 1988 har Ulla 

beskæftiget sig med 

sygesikringsområdet. 

Ulla er en af de få per-

soner i Danmark, som 

kender til hele sygesik-

ringsområdet og dets 

historiske udvikling. 

HK-klubben ønsker Ulla 

et stort tillykke med 

jubilæet og fortjenstme-

daljen. 
 

Kompetencefonden 

Den 1. oktober 2015 

kan medlemmer søge 

midler til kompetence-

udvikling, med uddan-

nelsesstart første halv-

år af 2016.  

Find vejledning m.m. på 

www.hk.dk/kommunal/

kompetence. 
 

MED-Hovedudvalg 

Der har været indkaldt 

til ekstraordinært møde 

den 14. september, 

hvor budgetforslag 

2016 var sat på dagsor-

denen. Her drøftede vi 

bl.a. rekruttering og 

fastholdelse, som er et 

vigtigt område, hvis vi 

skal have innovation og 

forskning samt opnå de 

besparelser, som der er 

lagt op til. Fremrykning 

af sygehusplanen og 

øget hjemtag blev også 

drøftet. Ligesom medar-

bejdersiden gav udtrykt 

for deres bekymring for, 

at arbejdsmiljø, sikker-

hed og trivsel kommer 

under et pres med den 

gennemførte rammere-

duktion. Læs mere på: 

www.regionsjaelland.dk 

Budgetaftale 2016 

Seks partier har indgået 

en stram budgetaftale 

om næste års budget 

på 18 milliarder kroner. 

Med indgåelse af bud-

getaftalen har seks 

partier lavet en aftale 

om, at Region Sjælland 

skal effektivisere og 

spare sig til 100 millio-

ner kroner næste år. SF 

og Enhedslisten står 

uden for aftalen. 

Den 100 millioner kro-

ner hentes ved tværgå-

ende og strukturelle 

initiativer, som er: 

- fremrykning af syge-

husplanen  

- hjemtag og styrket 

specialisering 

- kapacitet og styring 

- praksisområdet i alt 

(udvidelse af transport-

ordning, øvrige initiati-

ver på praksisområdet) 

- medicinområdet 

- indkøbsområdet 

- varmtvandsbassiner. 

Klubbens 
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