Ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde Region Hovedstaden 24.februar 2021
(virtuelt)
Deltagere: Birgit Ploug (formand), Mie Malene Nørgaard (kasserer), Mette Anker
(sekretær), Susan Gerlach, Charlotte Moe, Mie Kofoed, Fie Engelbrecht, Pernille
Jordt (GF valgt), Dina Sloth Illeris (GF valgt). Afbud: Frida Groth, Anne Knudsen,
Mette Rotesan, Anne Karen Refn, Rikke Karlshøj. Fraværende: Sus Hartung
Baggrund for mødet var at Birgit ønsker at der forventningsafstemmes, samt
planlægges hvorledes vi, som samlet kreds, skal tackle, samt udmelde resultaterne
fra overenskomstforhandlingerne – som forventes at blive udmeldt i morgen.
Vi drøftede hvordan vi forventer at resultatet vil blive modtaget af jordemødrene i
landet, og flere ytrede bekymring for, at den meget omfattende mediedebat
vedrørende fødeområdet, vil medføre en stor utilfredshed fra medlemmerne, hvilket
kan resultere i at de vil stemme ’nej’ til Ok21.
Vi enedes om, at det er særdeles væsentligt at vi er ”pædagogiske” i forhold til at
melde ud til vores kolleger, at OK forhandlingerne, og de forventninger der kan
være til disse, ikke skal sammenholdes med de ryster, der lyder i udstrakt grad, om
Tjenestemandsreform og uligeløn generelt. Desuden ligger der også et pædagogisk
arbejde i at forklare, hvordan det kan ende med, at OK21 bliver stemt hjem alene på
baggrund af stemmerne fra det samlede AC – også selvom der vil være en majoritet
af nejstemmer fra jordemødre.
Således kan det sammenfattes, at vi som samlet kreds skal skrive en udførlig og
letlæselig forklaring på udfaldet af OK21 – og samtidig gøre det klart, at der
sideløbende vil blive holdt fokus på udligning af løn- gabet.
I forhold til udmeldingen drøftede vi i øvrigt om vi, som kreds, skal invitere til
møder (Teams!) med henblik på drøftelse/udmelding af OK21. Til dette blev vi
enige om, at vi ville være afventende og se hvad JF (Lis + Klaus) har i posen i
forhold til afholdelse af orienterende møder. Skulle det vise sig nødvendigt med
andre orienterende møder ville dette blive taget op – evt. som lokale
klubarrangementer.
Birgit ønskede at vi fik drøftet oplægsholder til GF. Sus havde indstillet at vi atter
inviterer Astrid Ejlebæk Sørensen, og der var en generel stor interesse for at
invitere hende igen. Dog var der stemning for, at vi på GF i stedet inviterer Lis og
Klaus (og evt. Iben Konradi) til forklaring og drøftelse af OK21, samt

Jordemoderforeningen strategi. Til gengæld var der positiv stemning for at invitere
Astrid Ejlebæk til et medlemsmøde – og gerne så snart som muligt. Der blev
foreslået april eller juni.
Vi fik justeret årshjulet som også vedhæftes dette referat.
Referent Mette Anker

