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Forslag til budget 

2019 

Det vurderes bl.a. at 

budgetforslaget får en 

stor betydning for per-

sonalet, da der også i 

2019 kan forventes 

reduktioner. Dette vil 

også kunne mærkes af 

både personale og 

patienter, bl.a. fordi 

serviceniveauet  vil 

blive påvirket. 

 

Referatet fra drøftelse 

af budgetforslaget 

2019 indgår som udta-

lelse fra MED-

Hovedudvalget i mate-

rialet til Regionsrådet. 

 

Initiativer for at sikre 

budgetoverholdelse i 

2018 

For at bremse udgifts-

udviklingen er alle 

enheder pålagt at udvi-

se tilbageholdenhed, 

samt sikre budgetover-

holdelse. Dette sker 

bl.a. ved at have kvali-

ficeret ansættelses-

stop. 

I den situation vi står i, 

er det vigtigt at vi har 

fokus på kompetence-

udvikling og det gode 

arbejdsmiljø. 

 

Status på opfølgning 

på administrativ  

analyse 

Stillingen som direktør 

til Det nære sundheds-

væsen er slået op. 

Medarbejdersiden har 

udpeget næstformanden 

Jenny Heinrichs og Gun-

hild Krogager Carlsson 

til at sidde med i samta-

leudvalget. Efterfølgen-

de er processen ud-

skudt.  

Læs mere her  

 

Nyuddannede 

elever 

HK klubben ønsker Mari-

anne K. Nielsen, Sandra 

Greiner, Cecilie Schuster 

og Diana G. Dibbern 

tillykke med deres elev-

uddannelse. De ønskes 

held og lykke med deres 

fremtidige job. 

 

Velkommen til  

de nye elever 

I midten af måneden 

startede 6 nye elever i 

Region Sjælland.  

Vi håber der vil blive 

taget godt imod dem i 

alle de enheder de vil 

komme til at arbejde i. 

 

Sampension 

Aldersforsikring  

– er det noget for dig? 

Med pensionsreformen 

er en del af samspilspro-

blematikken mellem 

pension og offentlige 

ydelser løst. Du har nu 

mulighed for at bruge op 

til 46.000 kr. i 2018 til 

en aldersforsikring, hvis 

du har fem år eller min-

dre til folkepensionsal-

deren.  

Har du mere end fem år 

til folkepensionsalderen, 

kan der bruges 5.100 

kr. årligt. Aldersforsikrin-

gen er skattefri ved ud-

betaling og modregnes 

ikke i eksempelvis folke-

pensionstillægget. På 

den måde kan mange 

samlet få mere udbetalt 

og dermed større glæde 

af den overenskomst-

mæssige pension. 

Der er fordele og ulem-

per ved aldersforsikring, 

som du kan læse mere 

om her. 

Udbetaling af 6. ferieuge 

Husk at give besked om 

en evt. udbetaling af 6. 

ferie, senest 30. sep-

tember til udbetaling i 

maj 2019. 

Du finder blanketten på 

intranettet.  

Udbetalingen sker med 

udbetaling af løn i maj 

2019. Blanketten skal 

som vanlig godkendes af 

din nærmeste leder. 

 

Konsekvenserne af den 

administrativ analyse 

Det er blevet besluttet, 

at der skal ske ændrin-

ger på det administrati-

ve område, efter udar-

bejdelse af den admini-

strative analyse. 

Dette betyder bl.a. at 

der skal etableret to nye 

enheder, Sundhedsstra-

tegisk planlægning og 

Det nære sundhedsvæ-

sen.  

Dele af Kvalitet og Ud-

vikling ændres til Sund-

hedsstrategisk Planlæg-

ning med samme direk-

tør.  

Primær Sundhed ned-

lægges, for at genopstå 

som Det nære Sund-
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hedsvæsen sammen med dele 

fra Kvalitet og Udvikling. 

Udover nye enheder pegede 

analysen også på, at der skal 

ske en nedjustering af antallet 

af medarbejder på det admini-

strative områder. Der skal nedju-

steres med 60 nettostillinger. 

På nuværende tidspunkt er der 

sat antal på medarbejdere i nog-

le af de enkelte koncernområ-

der.  

Vi afventer stadigvæk, hvordan 

den overordnede proces kom-

mer til at være.  

På nuværende tidspunkt ved 

hverken de faglige organisatio-

ner eller tillidsrepræsentanterne 

noget. Dette gør bl.a. at vi har 

svært ved at råde og vejlede 

vores kolleger. 

 

Elevkonference 2018 

Det er snart tid til den årlige 

Elevkonference for kontorelever 

i kommuner og regioner. 

I år holdes konferencen i Svend-

borg fra fredag til lørdag den 23.

-24. november 2018.  

Årets tema er Fremtidens admi-

nistrative medarbejder. I skal 

lære om morgendagens tenden-

ser, muligheder og udfordringer. 

Konferencen skaber mulighed 

for, at I som elever kan mødes, 

dele erfaringer og blive klogere 

på, hvordan I bliver bedre til at 

gribe vores muligheder og styrke 

vores faglighed. Udover spæn-

dende foredrag og debat er der 

også en række inspirerende 

workshops, der udvider din hori-

sont og giver dig kompetencer til 

dit arbejde som elev. 

Fredag aften er der festmiddag, 

underholdning og efterfølgende 

fest, hvor DJ’en spiller op til 

dans.  

 

Konferencen er for administrati-

ve kontorelever i kommuner og 

regioner. Det koster 500 kr. at 

deltage, hvis du er medlem af 

HK Kommunal – men det er din 

arbejdsgiver, der betaler.  

Hvis du ikke er medlem af HK 

Kommunal, skal du betale den 

fulde kostpris, som er 2.950 kr. 

 

Er du ikke medlem, så meld dig 

ind på www.hk.dk/blivmedlem 

eller tag fat i din tillidsrepræsen-

tant på praktikstedet. Det koster 

kun 95 kr./mdr., så et medlem-

skab kan godt betale sig!  

Elevkonferencen er tænkt som et 

fagligt supplement til din uddan-

nelse, så vi forventer aktiv delta-

gelse. 

Læs mere her 

Rundvisning på  

Herlufsholm Kostskole 

Interessen for at komme med til 

en rundvisning på Herlufsholm 

Kostskole var så stor, at klubbens 

arrangement tidligere på året, 

hurtigt blev udsolgt. 

Derfor har de, der ikke var med 

første gang, nu muligheden for at 

deltage tirsdag den 30. oktober kl. 

16.30. 

Det er igen grundskoleleder Anne-

Louise Boelsmand, der vil fortælle 

om skolen før og nu, og lidt om 

dagligdagen for elever og ansatte 

på den traditionsrige skole. 

Efter rundvisningen er der spis-

ning kl. 18.30 på Restaurant Il-

den. Menu: Grill-buffet. 

Tilmelding sker til Gunhild senest 

den 12. oktober på 

gkc@regionsjaelland.dk  

 

Store besparelser rammer 

Region Sjælland 

Den indgåede budgetaftale 2019 

for region Sjælland indebærer en 

besparelse på 184 mill. kr. 

Besparelserne i 2019 vil især væ-

re generelle reduktioner af alle enhe-

ders rammer. Reduktion af forskellige 

administrative udgifter  samt bespa-

relser på vikarer, samt omlægning til 

digitale løsninger for borgerne. 

Arbejdsmiljø 

Nyt dialogværktøj:  

Tag snakken – Bryd vanerne 

Muskel- og skeletbesvær (MSB) er en 

realitet for mange medarbejdere, men 

det er muligt at sætte ind mod MSB 

ved at fremme en velfungerende fore-

byggelseskultur på arbejdspladsen. 

Materialerne 'Tag snakken - Bryd va-

nerne' hjælper jer med at igangsætte 

en dialog om kulturen omkring mu-

skel- og skeletbesvær på jeres ar-

bejdsplads.  

I kan vælge at bruge dialogværktøjet 

til et kort møde, ved et personalemø-

de eller på en personaledag. 

Materialet er målrettet ledere, ar-

bejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, 

MED-udvalg/SU og Arbejdsmiljøorga-

nisationen på social- og sundhedsom-

rådet. 

Læs mere her 
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