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TR-Nyt 12. marts 2013

TR Nyt ønsker god snehvid påske!!

OK13 er over os! Dette er tidspunktet for hvert 2. år, hvor den almindelige TR og TR-S har en
særlig opgave. Det er NU budskabet om resultaterne i OK13, skal videreformidles til de
medlemmer, som man repræsentere på arbejdspladsen og NU hvor man skal opfordre sine
kollegaer til at bruge deres stemme.

Har du spørgsmål, særlige ønsker og behov i forhold til stemmeafgivelse, så ring på
vores hovednummer og spørg efter rådgivning om dette. Da afstemningen falder over påske, er
det særligt vigtigt at huske at stemme inden man går på ferie.

Har du stemt?
Urafstemning OK 2013
Overenskomsten for 2013 er nu forhandlet på plads, og aftalerne
sendes til urafstemning blandt psykologforeningens offentligt ansatte medlemmer.
Urafstemningen løber fra onsdag d. 20. marts til onsdag d. 3. april 2013, kl. 8.00.
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse anbefaler på baggrund af en indstilling fra Løn- og
Stillingsstrukturudvalget medlemmerne at stemme "Ja".
Læs alt om urafstemning her.

Har du forhandlet?

Er du flyttet?

Har din arbejdsplads skiftet navn eller været
under omstrukturering?
TR-erne skal huske at sende kopier af lønaftaler
ind til Dansk Psykolog Forening.
Send dem til Mette Binding på mbi@dp.dk eller
Mie von Holstein Rathlou mhr@dp.dk.

Gør foreningen opmærksomme på hvis der
finder omlægninger af
arbejdspladser/afdelinger sted hos dig.
Husk også at ret dine oplysninger på Mit
DP på hjemmesiden. Giv besked til
Marianne Rostock eller Mette Gorski:
mro@dp.dk eller mg@dp.dk.

Har du brug for inspiration til jeres MEDudvalg?
På Personalewebs hjemmeside er der adgang til værkstøjskasse, som er udviklet til at hjælpe
den kommunale arbejdsplads med at vælge og gennemføre præcis de indsatser, som kan
udvikle den medindflydelseskultur, som I har på jeres arbejdsplads.
Værkstøjskassen hedder: 'Medindflydelseskultur - sådan rammer I plet'.
Find den her.
Værktøjet gør det muligt for ledere og medarbejdere selv at sætte medindflydelse på
dagsordenen og arbejde målrettet og struktureret med medindflydelseskultur.
Målgruppen er alle kommunale organisationer, som vil arbejde med medindflydelse, og som
ønsker at stå sammen om at udvikle de fælles ressourcer.
Læs også pjecen 'Hvad vil I med medindflydelse', hvor I kan få idéer og værktøjer til at udvikle
medindflydelsen på jeres arbejdsplads. Pjecen hjælper med at få overblik over den nuværende
medindflydelseskultur og giver samtidig metoder til at optimere situationen.
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