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Kære Kim
Hermed kort tilbagemelding fra LMU i forbindelse med at emnet har været dagsordensat på LMU-møde den 20. januar 2021.
Generelt er der i RP Vest ingen udfordringer med merarbejde og timelønsansatte.
Drøftelsen kan være svær, når der ikke foreligger data og der kan være afdelingsområder, der slet ikke er berørt.
Der kan selvfølgelig være medarbejdere, der har flere job, det er organisationen uden indflydelse i. Her er medarbejderne også selv
forpligtet.
Der er opmærksomhed, og i de enkeltstående tilfælde, der har været, har leder været i god dialog med medarbejder.
På vegne af LMU i RP Vest.
Med venlig hilsen
Karina Sejrup
Koordinator for afdelingsledelsen
Mobil +45 2113 8657
Mail: k asejr@rm .dk
Sek retariatet ▪ Regionspsyk iatrien Vest ▪ Region Midtjylland
O vergade 17 ▪ DK-7400 Herning

Fra: Kim Centio <Kim.Centio@ps.rm.dk>
Sendt: 10. november 2020 10:37
Til: PS Administrationen LMU formænd behandlingspsykiatri <PSAdministrationenLMUformaendbehandlingspsykiatri@rm.dk>; PS Administrationen
LMU formænd socialområdet <PSAdministrationenLMUformaendsocialomradet@rm.dk>; PS Administrationen LMU næstformænd
behandlingspsykiatrien <PSAdministrationenLMUnaestformaendbehandlingspsykiatrien@rm.dk>; PS Administrationen LMU næstformænd
socialområdet <PSAdministrationenLMUnaestformaendsocialomradet@rm.dk>
Cc: PS Administrationen HMU Ledelsessiden <PSAdministrationenHMULedelsessiden@rm.dk>; PS Administrationen HMU
medarbejderrepræsentanter <PSAdministrationenHMUmedarbejderrepraesentanter@rm.dk>; Lotte Koldtoft <Lotte.Koldtoft@ps.rm.dk>; Mette
Anita Larsen <Mette.Larsen@ps.rm.dk>; Morten Eriksen <Morten.Eriksen@ps.rm.dk>; Maria Benner <Maria.Benner@PS.RM.DK>; Malene Uggerholt
<MAUGGE@rm.dk>
Emne: Drøftelse af timelønsansattes merarbejde i LMU
Til LMU formandskaberne i de psykiatriske afdelinger og specialområderne
cc. HMU
På seneste HMU møde (21. oktober 2020) havde HMU en drøftelse af anvendelsen af timelønsansatte og merarbejde. Jævnfør referat fra
mødet punkt 3 (vedlagt denne mail).
HMU vil gerne at man lokalt i de enkelte LMU'er dagsordenssætter en drøftelse af emnet. Dette med henblik på at I lokalt før drøftet
følgende:
·
·

I hvilken grad opleves det som et problem?
Hvordan håndteres det lokalt/kan det håndteres lokalt?

I bedes give en kort tilbagemelding til kim.centio@ps.rm.dk senest 5. februar 2021.
På vegne af formandskabet i HMU
Tina Ebler, formand
Bent Lykke, næstformand
René Lodal Christensen, næstformand
Ann-Britt Wetche, direktør for Socialområdet
Med venlig hilsen
Kim Centio
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