
 

 

 
Beretning fra regionsbestyrelsen  
(nov. 2020 til april 2022) 
 

 

I bestyrelsen ser vi tilbage på det seneste halvandet år, hvor vi også kom til at arbejde med 

Corona som en kedelig makker, der spændte ben for os alle. Flere gange følte vi, at det var et 

skridt frem og to tilbage. Og lige som vi følte, at nu gik det godt, kom den nye variant 

Omikron, som var hurtigere end lynet, og det hele blev lukket ned igen.  

 

Corona 

På arbejdspladserne har det igen betydet stor omvæltning i den daglige arbejdsplan. Nogle 

blev hjemsendt, andre måtte arbejde i hold med lange arbejdsdage, og virtuelle 

konsultationer med klienter og patienter blev dagligdag. Andre måtte lukke private klinikker, 

og har efterfølgende haft et stort arbejde med at få søgt penge for den manglende indtjening.  

Også på uddannelserne har Corona påvirket mange. På et skolebesøg hos et hold ernærings-

assistentelever, som var på deres 3. hovedforløb, talte vi om, at det meste af deres H1- og H2- 

perioder havde været virtuelt. Så nu håbede de på, at de kunne få hele deres sidste skole-

forløb uden virtuel undervisning. De havde virkelig savnet at være fysisk sammen med deres 

holdkammerater og det sociale i deres skoleophold. 

Med andre ord: udfordringerne har været mange. Jeg tror, at julen 2021 har været ensom for 

mange, da mange har været syge eller været nærkontakt.  

På trods af mange aflysninger på grund af Corona er det med stor glæde, at vi kan se, at 

mange har deltaget i vores arrangementer. Omkring 120 medlemmer har deltaget virtuelt, og 

godt 325 har deltaget i arrangementer med fysisk fremmøde. Her har vi naturligvis passet 

godt på hinanden, og det er også derfor, at vi har kunnet gennemføre så mange af vores 

aktiviteter.  



 

 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) det første år 

Kost og Ernæringsforbundet er medlem af FH sammen med 63 andre fagforeninger. FH er 

inddelt i 17 sektioner. Sektionerne er tværfaglige fællesskaber for de lokale fagforeninger og 

faglige organisationer. De varetager lønmodtagernes interesser lokalt overfor kommuner og 

regioner. I Region Sjælland er der etableret tre FH-sektioner. En for Vestsjælland, en for 

Østsjælland og en for Storstrøm, der alle er kommet godt fra start. Men som i alle andre 

giftermål skal vi lige finde hinanden og slibe kanterne lidt af. LO og FTF har haft en meget 

forskellig fortid, og nu arbejder vi på at få en fælles fremtid.  

I FH Sjælland er der en række kommunegrupper, hvor vi med tiden håber på, at vores 

tillidsrepræsentanter kunne tænke sig en plads. For det er netop i det forrum, man kan 

påvirke beslutningstagerne og få nogle gode alliancer. Der er i skrivende i skrivende stund 

ingen tillidsrepræsentanter, der har budt ind på en plads i de kommunale FH-grupper. 

 

OK21 

I medlemmer stemte OK21 hjem med et stort ja. Forhandlingerne var desværre præget af 

Corona-pandemien, som gjorde det økonomiske råderum mindre. Alligevel lykkedes det Kost 

og Ernæringsforbundet at få lønstigninger i både stat, regioner og kommuner. I staten 

landede lønstigningen på 4,42 procent. I regionerne er lønstigningen på 5,02 procent. 

Derudover er der aftalt et projekt, der skal sikre afsøgningen af, hvordan de ernæringsfaglige 

specialistkompetencer kan bruges nu og i fremtiden. I kommunerne er lønstigningen også på 

5,02 procent, og derudover kom der også en lavtlønspulje, hvor to tredjedele af forbundets 

medlemmer fik del i de ekstra lønstigninger, samt et udviklingsprojekt, der skal sætte fokus på 

ernæringsfaglig indsats og rehabilitering i hjemmeplejen.  

Både lønstigningerne, projektet i regionerne samt lavtlønspuljen og udviklingsprojektet om 

hjemmeplejen i kommunerne er skridt i den rigtige retning for at skabe bedre løn- og 

arbejdsvilkår for ernæringsprofessionelle.   

Men, som I alle sikkert har bemærket, var det ikke alle i Forhandlingsfællesskabet, der stemte 

ja. Dansk Sygeplejeråds medlemmer stemte nej, et lille nej. Men det nej kom efterfølgende til 

at ende med en konflikt, endda en meget lang konflikt, som til sidst blev afsluttet med indgreb 

af regeringen. Der er sagt og skrevet meget i medierne om konflikten, og den 

ligelønskommission, der er nedsat.  



 

 

 

Men der skal ikke herske tvivl om, at alle er vigtige i samfundet, og at Kost og Ernærings-

forbundets medlemmer halter efter lønmæssigt.  

 

Arbejdspladsbesøg 

På grund af Corona har der været langt færre arbejdspladsbesøg, end vi har ønsket os. Men 

de små ’vinduer’ mellem høje og lave smittetal har tilladt nogle arbejdspladsbesøg. Tak for 

det. For det er altid dejligt at komme ud og møde jer og høre, hvad der er fokus på. De 

seneste år har det på mange arbejdspladser været udvikling af dysfagikost, der har været 

fokus på. Dysfagikost kan være med til at sikre ernæring, og være forskellen mellem liv eller 

død for mange patientgrupper, som eksempelvis kræftpatienter eller borgere, der grundet 

lammelse ikke kan tygge og synke. Med dysfagidiæter kan vi give dem noget af livskvaliteten 

tilbage. Mange køkkener har oplevet en stor stigning i bestillingerne på denne kostform.   

 

Tillidsvalgte og udfordringer i Coronatid 

En stor ros til de tillidsvalgte under Coronaen. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-

repræsentanter har sammen med ledelsen løst mange udfordringer på arbejdspladsen for at 

finde gode løsninger for at begrænse smitte. Der har måtte træffes mange og ofte hurtige 

beslutninger. Corona har også givet meget ekstraarbejde, og måske fordret, at maden har 

skulle pakkes i enkelt forpakninger for at minimerer smitten.  

En stor ros til alle. Kun få i vores professioner har kunnet vælge hjemmearbejde. Maden skal 

og er blevet fremstillet, og er nået frem til borgerne. 

 

Generationsskifte på arbejdspladserne 

Mange af kollegerne i køkkenerne er oppe i årerne, og de får muligheden for snart at kunne 

gå på pension, efterløn eller ’Arnepension’. Det vil betyde en øget efterspørgsel på kvalificeret 

arbejdskraft, når ernæringsassistenter, økonomaer og køkkenledere forlader arbejds-

markedet.   

Vi er udfordret af små ungdomsårgange og dermed et lavt optag på de relevante uddannelser 

i forhold til at skabe nok faglært arbejdskraft til køkkenerne. Inden for de seneste fem år er  



 

 

 

tilgangen til ernæringsassistentuddannelsen næsten halveret. Vi står allerede med store 

udfordringer med elevpladser, der ikke bliver besat og en general øget efterspørgsel på 

kvalificeret arbejdskraft.   

Her har vi alle en opgave, som vi skal løfte. Vi skal finde svarene på mange udfordringer, så vi 

ikke kommer til at mangle endnu flere faglærte hænder og hoveder i køkkenerne. Hvordan får 

vi tiltrukket unge og voksne til vores fag? Hvordan finder vi økonomien, så elever over 25 år 

kan få voksenløn? Hvordan får køkkenerne sammen med skolerne løftet opgaven med, at 

elever på grundforløb 2, allerede inden uge 15 på grundforløbet har indgået en uddannelses-

aftale? 

Vi knokler allerede i forbundet på at finde nogle af løsningerne. Men der er også brug for, at 

forbundets medlemmer hjælper med at dele de gode fortællinger om vores arbejdsmarked, 

vores faglighed og vigtige rolle i hele velfærdssamfundet.  

 

Lokale Uddannelsesudvalg 

Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i regionen er vigtigt, og herunder De lokale 

Uddannelsesudvalg (LUU). For det er her, vi kan diskutere, hvad det er for nogle behov, de 

lokale virksomheder har, og hvordan vi uddanner til reelle behov for faglært arbejdskraft.  

Der skal der lyde en stor tak til medlemmer fra Kost og Ernæringsforbundet, der sidder i de 

lokale uddannelsesudvalg på ZBC og CELF. I har været super gode og lagt arbejde og sjæl i de 

lokale uddannelsesudvalg. I har via jeres arbejde været med til at sikre, at næste generation af 

ernæringsassistenter får de kvalifikationer, som efterspørges. 

På Erhvervsakademiet Zealand og Professionsskolen Absalon er vi repræsenteret i uddannel-

sesudvalgene af regionsformanden. Her er der også et godt samarbejde om uddannelse, 

bekendtgørelser, uddannelsesplaner mm.    

 

Uddannelse 

Uddannelse og opkvalificering har aldrig været mere hot end nu. Og der sker en del på 

området.  

 



 

 

 

Desværre har Zealand Erhvervsakademi valgt at sætte uddannelsen til ernæringsteknolog på 

pause på grund af en dalende søgning til uddannelsen. Akademiuddannelsen i ernæring på 

Zealand Erhvervsakademi fortsætter heldigvis, da det er en akademiuddannelse, som mange 

ernæringsassistenter har været glade for.  

Professionsskolen Absalon har i samarbejde med Fælleskøkkenet I/S i Sakskøbing udviklet 

den ernæringsfaglige diplomuddannelse ’Smagsdommer og måltidsudvikler’. I første omgang 

var det et forløb for ansatte i Fælleskøkkenet I/S. Professionsskolen Absalon rettede efter-

følgende henvendelse til Kost og Ernæringsforbundet og forslog, om ikke vi sammen kunne 

slå et slag for den nye diplomuddannelse, som var skruet sammen med en individuel 

kompetencevurdering (IKV) inden start af selve diplomforløbet. Efterfølgende er diplom-

uddannelsen ’Smagsdommer og måltidsudvikler’ udbudt bredt. En gruppe på seks 

ernæringsassistenter fra Kalundborg Madservice har netop afsluttet det første modul med 

flotte resultater. Fælleskøkkenet har nu gennemført tre moduler af deres diplomforløb. 

Fremadrettet bliver det spændende at se, hvor mange køkkener der har søgt midler til 

økologisk omstilling, og hvilke uddannelsesinstitutioner der vil udbyde kurser.  

 

Økologi 

Nu spreder økologien sig til alle regionens køkkener. Økologiske råvarer har i vores region 

været noget, man mest brugte i børneinstitutioner, og kun få kommuner har haft et politisk 

fokus på økologi. 

Men i det nye regionsråd i Region Sjælland har man i sin konstitueringsaftale sat et mål på 50 

procent økologi inden udgangen af 2025. Den beslutning er et stort skridt i den rigtige retning, 

så også patienter i Region Sjælland inden for en kort årrække kan få økologiske fødevarer på 

tallerkenen, når de er indlagt på et af regionens sygehuse. 

 

Det kommende år 

Vi forventer, at der sker en masse på hele bæredygtigheds- og økologidagsordenen. Det bliver 

blandt andet spændende at se, hvad der udbydes af kursusaktivitet i den kommende tid, så vi 

bliver endnu bedre rustet til at reducere CO2-udslippet, som både regeringen og Kost og 

Ernæringsforbundet ønsker. 



 

 

 

Kommunikation 

Kost og Ernæringsforbundet har på både nationalt, men også regionalt og lokalt niveau 

blandet os i debatter, hvor det har været relevant. Vi har deltaget i valgmøder, taget kontakt til 

kommunale og regionale politikere med vores budskab om at ’Sundhed er en ret’, og vi har 

skrevet debatindlæg til regionale og lokale aviser.  

Vi arbejder fortsat med vores Facebook-profil, hvor vi løbende kan dele oplevelser i faget, 

events, holdninger, madlavning og faglighed. Vi er allerede nået langt, og har således tæt på 

500 følgere på vores side. Men vi vil gerne have tallet endnu højere op.  

 

Tak 

En tak til alle, der i det forløbne år har været medvirkende til, at det hele er lykkedes. Vi har 

haft Aktivitetsudvalg, Tillidsrepræsentantudvalg og en fuldtallig bestyrelse, som alle har været 

medvirkende til, at det hele er lykkedes. 

 

 


