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Mundtlig beretning ved generalforsamling den 8. oktober 2019 

Undervejs i tilblivelsen af denne beretning måtte jeg lige sætte mig foran fjernsynet og lytte til 

statsministerens åbningstale. Et ord der gik igen mange, mange gange var: Tillid. Ingen kan 

vel være uenige i at netop tillid er et grundelement i det velfærdssamfund vi så ivrigt søger 

efter. Og tillid er jo i højeste grad et begreb, som vores arbejdsområde kan relatere sig til.  

- Borgeren skal have tillid til det personale, som støtter den enkelte borger i mange af 

livets forhold. 

- Den enkelte medarbejder skal have tillid til at der bliver stillet de ressourcer til 

rådighed, som er nødvendig for at løse opgaven 

- Ledelsen skal have tillid til at forvaltning og politikere gør deres yderste for at 

kommunens eller regionens borgere ydes den aller bedste service. 

Så tillid er et nøglebegreb. Og dybest set er det en kilde til forundring, at statsministeren 

bruger så meget taletid for at forsikre os alle om, at vi skal have genskabt tilliden. Det burde 

ikke være nødvendigt at genskabe den tillid. Hvis vi er enige om at tillid er en af 

grundforudsætningerne for at blandt andet den offentlige sektor fungerer optimalt, så er der 

plads til forbedring. Og Statsministeren har på sørgelig vis, ret i at tilliden skal genskabes. 

Desværre kunne selv det skarpeste øre ikke opfange lyden af ord som handicapområdet. Som 

så ofte før bliver vores største arbejdsområde ikke nævnt, og det stiller krav til os. Vi skal med 

al magt italesætte arbejdsområdet og sikre, at den ønskede velfærd også rammer denne 

gruppe medborgere. 

Og på Grundlovsdagen d. 5. juni afgav mange, men ikke alle, deres stemme til 

Folketingsvalget. Resultatet blev en ny socialdemokratisk ledet regering med Mette 

Frederiksen som statsminister. Det er vores store håb, at regeringsskiftet vil kunne mærkes på 

vores arbejdsområder. Vi må dog desværre igen konstatere, at det socialpædagogiske 

arbejdsområde ikke fik meget spalteplads i valgkampen. Og det er ikke fordi vi ikke mener, at 

vores børn i børnehaverne har krav på en voksen, eller at de ældre ikke har krav på en værdig 

tilværelse, hvor de end bor. Men vi er nødt til at tale om den udsultning af handicapområdet, 

som er sket i snart mange år. 

Denne manglende interesse for området ville vi så forfærdelig gerne ændre på. Derfor 

inviterede vi et bredt udsnit af folketingskandidater til dialogkaffe med os. Nogen hørte vi 

aldrig fra, en enkelt takkede nej, fordi han mente, at han kendte os så rigeligt i forvejen, men 

7 kandidater takkede ja til kaffe og snak. Og det blev til 7 meget forskellige samtaler.  

Vi fortalte, sammen med enkelte tillidsrepræsentanter, om medarbejdere som giver alt hvad 

de har, for at sikre de allermest udsatte borgere et værdigt liv, vi fortalte om kommunale 

budgetter, som i mange, mange kommuner ikke har midler nok til området, og vi fortalte om 

borgere, som ikke får den støtte, der skal til for at leve det gode og anstændige liv. Men vi 

fortalte også om alle de fantastiske mennesker, som Socialpædagogerne arbejde for og med, 

og som på hver deres måde er helt unikke. Og så fik vi drukket en del kaffe. 3 af kandidaterne 

opnåede valg til Folketinget.  

Jeg er sikker på, at vi fik plantet nogen frø, under alle omstændigheder fik vi skabt nogen 

kontakter, som vi på et eller andet tidspunkt får brug for. 

Politisk indflydelse: 

I tidligere beretninger har jeg fortalt om, hvordan et TR netværk målrettet arbejder med 

kontakt til politikere i relevante udvalg i kommunerne. Her inviterer man 1 gang om året 

politikere på lidt mad og et uformelt dialogmøde. Her bliver der ikke skrevet referat, der kan 
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tales om alt, hvad der rører sig i kommunen og på arbejdspladserne. Politikerne giver udtryk 

for, at det er nogen gode møder og de deltager så vidt det overhovedet er muligt.  

Endnu et TR netværk har inviteret ”deres kommunalpolitikere” til dialog møde. 

Arbejdsmiljørepræsentanterne i begge kommuner deltager også i møderne og det giver et 

fantastisk godt grundlag for at fortælle om udfordringer og glæder på arbejdsområdet. 

Den kontakt, der opbygges igennem disse uformelle fora, er guld værd. Vi har brug for 

relationen, både når noget er svært, som for eksempel budgetforhandlinger, men også som 

sparringspart på nye ideer og ændrede retningslinjer i kommunen. Og vi er så heldige at flere 

af vores medlemmer er valgt ind i byråd, og her forsøger vi at holde en tæt kontakt. 

Overenskomstfornyelse: 

I 2017 blev der indgået ny overenskomst på det private område. Vi afholdt ikke i 2017 

medlemsmøde omkring indsamling af krav, hvilket vi har haft for vane at gøre tidligere. Den 

beslutning høstede vi ingen roser på. Så denne gang ville vi gøre det anderledes. 

Overenskomsten på det private område skal fornyes i 2020 og vi indkaldte derfor vores 

medlemmer på området til medlemsmøde. Vi fik ikke ret mange tilmeldinger. Faktisk ikke en 

eneste. Kun et enkelt afbud. 

Så i år er det kredskontoret, der har formuleret og indsendt krav til overenskomsten. Vi håber 

inderligt, at det denne gang lykkes at få skabt nogle bedre rammer for de medlemmer, som 

arbejder på det private område. Vi ser gerne en pensionsforbedring, ret til barnets 2. sygedag 

og en sikring af lønnen.  

TR/AMR: 

Socialpædagogernes mål om, at alle ansatte skal have en tillidsrepræsentant, er vi tættere på 

end nogensinde før. 

I skrivende stund har vi 59 tillidsrepræsentanter fordelt på kredsens arbejdspladser.  

Det er en meget blandet skare, hvor en del har en meget laaaang erfaring. En større 

mellemgruppe og den i nyere ”ende” har vi 13, som blev valgt i 2018 og 8, som er valgt i 

2019. 

Det gør, at vi hele tiden skal tænke i relevante tilbud og målrettet sparring til den enkelte 

tillidsrepræsentant, hvor vi både skal rundt omkring de helt grundlæggende ting, til de mere 

specialiserede tilgange til opgaverne.  

Til gengæld giver det god mulighed for sparring i vores netværksgrupper for tillidsvalgte, at 

der er en god blanding af nye og erfarne kræfter. 

På kredskontoret har vi jo siden september 2018 opdelt opgaverne på kredskontoret på en 

anden måde end tidligere. Der blev lavet kommune/ regions teams med primære konsulenter, 

administrative medarbejdere og politisk ansvarlige. 

Dette tænker vi, har været medvirkende til et tættere samarbejde mellem vores tillidsvalgte 

og kredskontoret. Det værende sig ved lønforhandlinger, medudvalgsarbejde, arbejdsplaner, 

medlemssager, registreringer vedrørende arbejdspladsen og hvad vi ellers kan have af fælles 

opgaver.  

Vi på kredskontoret har en oplevelse af, at vi er kommet lidt tættere på de enkelte 

arbejdspladser og tillidsvalgte. 
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I kredsen har vi 78 arbejdsmiljørepræsentanter og også her ville vi rigtig gerne have nogle 

flere. Det giver os nemlig nogle rigtig gode samarbejdspartnere ude på arbejdspladserne. Også 

- og måske især der, hvor der ikke er nogen valgte tillidsrepræsentanter. 

De inviteres til netværksmøder med vores tillidsrepræsentanter 2 gange årligt, ligesom de 

også inviteres til mindst 2 årlige møder for alle vores tillidsvalgte med aktuelle emner. 

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter kommer til introduktionssamtale med Sonja på 

kredskontoret, hvor de kan koncentrere sig om den konkrete arbejdsplads. De samtaler er ofte 

med til, at arbejdsmiljørepræsentanternes også får en forståelse for, hvad vi kan hjælpe 

hinanden med. 

På nogle arbejdspladser arbejder de aktivt med TRIOEN, andre steder bruger de andre 

samarbejdsmodeller, nogle steder mere formaliseret end andre. Uanset modellen, anbefaler vi 

et tæt samarbejde imellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder. Det tænker 

vi helt sikkert er det, som tjener arbejdspladserne bedst. 

FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har udråbt 2019 til at være Arbejdsmiljørepræsentant 

år. 

Det blev skudt i gang med en stor landsdækkende AMR konference i januar, med det 

overordnede mål at styrke opmærksomheden på arbejdsmiljøarbejdet og hvordan vi i 

fællesskab skaber et bedre arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. 

I de forskellige LO (FH) sektioner vi er medlemmer af, har der i årets løb været afholdt 

fyraftensmøder, halv,- og heldagskurser og åbne medlemsarrangementer med 

arbejdsmiljøtemaer.  

 AMR roller, opgaver og tid til arbejdsmiljøarbejdet, kompetencer og uddannelse. 

 Arbejdsmiljø og stress. 

 AMR og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. 

I kredsen har vi sidst på måneden vores eget tilbud til vores arbejdsmiljørepræsentanter: 

Navigér i krydsfeltet som arbejdsmiljørepræsentant og styrk din rolle. 

Som vi startede året, med en stor AMR konference, slutter vi den også af. 

Her skal vi udveksle de gode erfaringer fra året, som er gået, og samtidig kigge fremad på, 

hvordan får vi de bedste erfaringer med i det videre arbejdet, for et godt arbejdsmiljø. 

Vi synes helt sikkert, at vores arbejdsmiljørepræsentanter fortjener en masse opbakning og 

anerkendelse for deres arbejde. Deres opgaver er også blevet større og mere og mere 

komplekse, i de senere år.  

Vi er socialpædagogerne: 

Vi er Socialpædagogerne, som blev vedtaget på kongressen i november, har både centralt og 

lokalt givet anledning til nye tiltag. Ud over hvad vi fortæller om i den skriftlige beretning, er 

der så småt begyndt at være afholdt arrangementer, dækket af midler fra Initiativpuljen – 

mange forskellige typer, som undersøgelser, oplæg, teambuilding, faglige besøg og meget 

andet.  

Vi satser stærkt på, at I vil kunne læse mere om det i vores kommende nyhedsbreve. Nogle 

deltagere har lovet at lave indlæg. 
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Derudover er kredsbestyrelsen i gang med at planlægge flere medlemsarrangementer: Et nyt 

tiltag med et velkomstmøde til nye medlemmer, tilbud om faglige oplæg på UC’erne. Et tiltag 

med møder for de studerende i lønnet praktik - sammen med tillidsrepræsentanten fra 

arbejdspladsen og et nyt medlemspanel. 

Vi glæder os til at afprøve de nye tiltag og tænker helt sikkert at flere kommer til. 

Arrangementer: 

I kredsen er der ud over den almindelige drift på kontoret, arbejdspladserne og 

personalekontorer i kommuner og Region, også mange aktiviteter i og ud af huset. 

Vi er repræsenteret i LO bestyrelser i Midtsjælland, Køge, Lolland Falster og nu i den nye 

afdeling Sydsjælland. Der er vi på forskellige måder med inde over arbejdsmarkedspolitikken 

og forskellige aktiviteter i vores kreds, sammen med mange andre forbund. Der bliver både 

holdt juletræ, 1. maj arrangementer, medlemsmøder, Kursus og temamøder for 

arbejdsmiljørepræsentanter, valgmøder og meget andet. 

Der er i alle bestyrelserne løbende møder med de lokale borgmestre og andre lokale politikere. 

Vi har også via udpegninger i LO regi, været repræsenteret i 2 frivilligecentre og en 

produktionsskole. 

Arbejdspladsbesøg bliver planlagt og afholdt på mange forskellige måder. For det meste er det 

en kombination med en eller begge fra daglig ledelse og en faglig konsulent. Det har været 

oplæg om arbejdstidsregler, lønseddeltjek, lokalaftaler og forhåndsaftaler, TRIO, besparelser 

og strukturændringer og i år ikke mindst den nye ferielov. Udover de planlagte emner er det 

altid en god anledning til at få vendt lidt af hvert og er med til at give os et billede af, hvad der 

fylder rundt omkring på arbejdspladserne. 

Vi er rigtig glade for at komme rundt på arbejdspladserne og vil det faktisk gerne endnu mere. 

Så hold jer endelig ikke tilbage, vi er med på lidt af hvert, uanset tidspunkt, form eller emne. 

For kredsens medlemmer har der i årets løb været et blandet udbud: Tolkning af andres 

adfærd ved Dorthe Birkemose, Om stress ved Thomas Milsted, Angstproblematikker hos børn, 

Neuropædagogik, Styrk dit ledergrundlag og borgerinddragelse, Børn og sociale medier, 

Juletræ og forskellige tilbud i samarbejde med de faglige selskaber. 

Vi vil rigtig gerne udbyde et bredt tilbud af medlemsarrangementer, så vi mener det virkelig, 

når vi beder jer om at komme med forslag! 

Familieplejeområdet: 

Et af de områder, som fik lidt ekstra opmærksomhed i flere af samtalerne med politikerne er 

familieplejeområdet. Vi har her en gruppe mennesker, som har kastet dem selv og deres 

familier ind i opgaven med at give udsatte børn og unge en tryg og stabil opvækst. Og på 

trods af, at alle kan se den store værdi i dette arbejde, ja så er det endnu ikke lykkedes at 

skaffe denne gruppe anstændige arbejdsvilkår. 

KL har nu besluttet at anbefale en ny vederlagsmodel, gennemsnitsmodellen. Det går i al sin 

enkelthed ud på, at plejefamilien igennem hele barnets anbringelse modtager det samme 

vederlag. Det betyder, at man ikke med 1 – 2 års mellemrum skal forhandle vederlag og 

dermed ikke udsættes for den usikkerhed om den fremtidige aflønning, som dette indebærer.  

De kommuner, vi har været i kontakt med, har et noget forskelligt syn på denne model. Nogle 

er begejstrede og vil indføre modellen så hurtigt som muligt. Nogle er mere forbeholdne. Vi 
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forsøger at presse på, men er samtidig klar over, at modellen indebærer en reel risiko for at de 

gennemsnitlige vederlag sættes meget lavt og dermed er et incitament til en besparelse på 

området. 

PLF, som tidligere var en velfungerende interesseorganisation for familieplejere, har nu 

besluttet, at de ønsker at være en fagforening, og er blevet optaget i serviceforbundet, som er 

en del af fagbevægelsens hovedorganisation. Det har betydet, at nogen af kredsens 

familieplejemedlemmer har meldt sig ud af SL og ind i PLF.  

Det har betydet en del uro, da det er vores opfattelse, at familieplejerne havde en fagforening 

i forvejen. Forbundet har derfor valgt at rejse en sag i FH´s grænsenævn og den sag er endnu 

ikke afsluttet.  

At ændre status fra interesseorganisation til fagforening er et stort skridt og jeg kan være 

bekymret for, at familieplejerne ikke får den direkte støtte til blandt andet forhandlinger med 

den enkelte kommune. Der er jo en markant forskel på om hjælpen udgår fra 10 kredse i 

Danmark eller fra et forbund. Og jeg synes, det er en svækkelse af vores mulighed for at få 

forhandlet de overenskomstlignende vilkår, som familieplejerne ønsker sig.  

Det kan kun tiden vise, og vi afventer grænsenævnets behandling af sagen med stor 

spænding. Indtil da arbejder vi videre med rådgivning og støtte til familieplejerne, og vi 

tilbyder desuden gennemgang af kontrakter inden underskrift. Og i kreds Storstrøm er vi 

velsignet med en aktiv og velfungerende styregruppe, som har mange gode kontakter til 

familieplejere i de enkelte kommuner. 

Ledersektionen: 

I denne periode har forbundet gennemført en undersøgelse blandt forbundets ledere og 

mellemledere. Denne undersøgelse viste blandt andet, at lederne er usikre på, hvilke tilbud SL 

har til denne gruppe, og hvordan vi støtter denne gruppe af medlemmer.  

Vi må erkende, at vi har svigtet formidlingen af vores indsats på området, og det har vores 

lokale ledersektion taget fat på.  Et af de forslag ledersektionen arbejder med, er halvårlige 

møder for nye ledere. Det vil give os en mulighed for at hilse på, og fortælle om kredsens 

tilbud.  

Til ledernes landskonference, som netop er afholdt, deltog 35 ledere fra kreds Storstrøm, og 

10 ledere har tilmeldt sig den nye uddannelse for ledere.  

Kredskontor: 

Det går godt, rigtig godt. Der er travlt, men det tror jeg, har været en genbrugt sætning fra de 

sidste mange år.  

Vi har sammensat et godt hold på kredskontoret. Faktisk har vi det helt rigtige hold. Et hold, 

der arbejder målrettet på at støtte og vejlede medlemmerne, og at forhandle, hvor det er 

nødvendigt. Et hold der sammen med Tina og jeg følger en retning mod et bedre arbejdsliv for 

vores medlemmer. Jeg ved, I har travlt, og at det nogle gange kan være svært at få enderne 

til at nå sammen. Og i perioder er de politisk valgte temmelig usynlige på grund af møder 

uden for kredskontoret. Det kræver kolleger, som kender opgaven og kan arbejde 

selvstændigt. Det kan I, og det er I også nødt til, da vi ikke besidder de kompetencer ud i 

faglig sagsbehandling, som I gør.  
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Så det vil jeg gerne takke jer for. Tak fordi I yder en kæmpe indsats for vores medlemmer, tak 

fordi I stadig accepterer, at der kommer opgaver flyvende ind fra højre, som Tina og jeg synes 

er meget, meget vigtige, og tak fordi I er dem, I er.  

Hermed slutter jeg kredsbestyrelsens mundtlige beretning. Helt som det har været ved de 

mange foregående beretninger, er der områder, som jeg ikke har nævnt. Men i denne 

beretning og i den skriftlige beretning, har vi valgt at bringe et udpluk af de væsentligste 

opgaver i kreds Storstrøm. Jeg håber, vi har ramt rigtigt og jeg og kredsbestyrelsen vil meget 

gerne debattere begge beretninger. 

På vegne af kredsbestyrelsen 

Lisbeth 

 


