
Mundtlig beretning 2020 

Indledning: 

Som nævnt i min velkomst til denne generalforsamling, så er det på mange måder mærkeligt. 

Mærkeligt, fordi I sidder så langt væk og mærkeligt, fordi vi har måttet aflyse så mange 

arrangementer siden marts måned. Og derfor har vi jo ikke nået alt det vi gerne ville, det vil 

senere afsløre sig i det fremtidige arbejde.  

I januar måned lærte vi et nyt ord. Det sker jo jævnligt, men dette ord skulle vise sig at bide 

sig fast med en voldsomhed, som vi ikke kunne forudse. I har sikkert allerede gættet, at ordet 

var: Corona, med efternavnet Virus. I januar havde vi ingen anelse om, at vi i løbet af meget 

kort tid gik fra sociale fællesskaber, knus, håndtryk, kulturelle oplevelser og nærhed med 

kolleger og borgere, til daglige pressemøder, Søren Brostrøm, anerkendelsesværdige formål og 

lister over smittede, indlagte og døde. 

På et pressemøde midt i marts hørte vi statsministeren lukke store dele af landet ned. Og 

vores arbejdsområder blev bestemt også ramt af denne nedlukning. Dagbeskæftigelser sendte 

brugerne hjem, personale blev enten sendt hjem eller flyttet til andre arbejdsopgaver. 

Bosteder lukkede af for besøg med den kedelige konsekvens, at borgerne ikke fik besøg af 

pårørende og venner. 

Denne noget uvante og anderledes situation kaldte på anderledes løsninger. Alle forbund i 

forhandlingsfællesskabet var enige om, at vi som faglige organisationer var parate til at tage 

et ansvar i denne situation, og at der skulle udvises den størst mulige fleksibilitet i forhold til 

gældende regler, aftaler og overenskomster. Og med dette udgangspunkt indgik 

forhandlingsfællesskabet aftaler med KL. Denne fælleserklæring beskrev, at det i nogle 

situationer kunne være nødvendigt, at nogle medarbejdere anvistes arbejde på andre 

overenskomster, tidspunkter eller lokaliteter, og fælleserklæringen beskrev rammerne for en 

sådan situation. Som supplement til denne aftale, kunne der indgås lokale aftaler i de enkelte 

kommuner, som nærmere beskrev vilkår for de ændrede arbejdsforhold. Kun en enkelt 

kommune ønskede ikke at indgå en aftale. På bagkant kan vi se, at det havde været en rigtig 

god ide. Resten af kommunerne indgik mere eller mindre vidtgående aftaler. 

Som sagt så kaldte denne ekstraordinære situation på ekstraordinære løsninger. Og på rigtig 

mange arbejdspladser blomstrer nye ideer og metoder frem. Men vi hørte også fortællinger om 

borgere, som fik slået deres verden itu, og som savnede hverdagen. Med en imponerende 

indsats fra personalet er de fleste kommet sikkert igennem Corona tiden indtil nu. Desværre er 

virus ikke væk, og vi skal alle konstant være på tæerne for at passe på hinanden og følge med 

i sundhedsmyndighedernes skiftende anbefalinger. 

Før Coronaen satte en stopper for aktiviteterne, måtte vi se i øjnene, at kommunernes iver for 

at finde smarte måder at reducere udgifterne på, tog endnu et drastisk skridt. Nogen 

kommuner ansatte private konsulentfirmaer, som skulle gennemgå alle tildelinger af støtte og 

reducere, hvor det var muligt. Og betalingen for dette, jo… den skulle disse firmaer selv tjene 

ind, altså på de besparelser, de fandt. Og det mest skræmmende var, at nogen af disse 

firmaer tilfældigvis og selv drev bo-enheder, som var billigere. I vores kreds var vi ikke 

belastede af mange tiltag på denne front, og heldigvis er denne praksis igen blevet stoppet. 

Men dette er blot endnu et eksempel på, at kommunerne trods udligningsreform er pressede 



på økonomi. Så arbejdet med at holde øje og protestere over besparelser, slutter desværre 

ikke lige med det samme. 

Fornyelse af overenskomst på det private område: 

Inden Corona-virussen lukkede Danmark, lykkedes det at få forhandlet en fornyelse af 

overenskomsten med Dansk Erhverv på private opholdssteder og botilbud. Hovedbestyrelsen 

havde udtaget kravene, som i store træk handlede om løn, pension, arbejdstid og 

tillidsrepræsentanternes vilkår. Og vi landede på et tilfredsstillende resultat. Den særlige 

opsparing, som kan bruges til blandt andet løn eller pension, blev forhøjet fra 2 til 5 procent, 

og betalingen for ulempeydelser stiger med 1,6 procent i løbet af overenskomstperioden. 

Desuden fik vi forhandlet en model, der sikrer, at tillidsrepræsentanterne får løn, når de er på 

kurser og arbejdsmiljørepræsentanterne opnåede ret til den nødvendige tid til opgaven. 

Ved urafstemningen blandt medlemmerne stemte 87,3 procent ja til overenskomsten. 

Politisk indflydelse: 

Politisk indflydelse kommer ikke af sig selv. Det har vi sådan set vidst længe, og lige så længe 

har vi arbejdet for at komme tættere på både de politiske beslutninger, på politikere, men i 

lige så høj grad på de embedsfolk, der forbereder de politiske udvalgsdagsordener. Og igen 

har vi været godt hjulpet af 2 af vores lokale TR netværk.  Nemlig Vordingborg og 

Guldborgsund. Den foregående periode har der igen været afholdt dialogmøder mellem 

udvalgte politikere fra relevante politiske udvalg, tillidsrepræsentanter fra den pågældende 

kommune og repræsentanter fra kredskontoret. Der er så meget energi i disse møder og der 

bliver skabt dels gode relationer, og samtidig en forståelse for de udfordringer, der møder alle 

parter omkring de politiske beslutninger.  Både dem, der træffer beslutningerne og dem, der 

må leve med konsekvenserne på godt og ondt. Så herfra skal der lyde stor anerkendelse for at 

tage handsken op i disse 2 netværk. Vi arbejder på at få udbredt konceptet til alle kommuner, 

og håber, at det meget snart bliver muligt.  

Desværre blev Folkemødet på Møn aflyst på grund af Corona, men det er da helt afgjort et 

sted, vi satser på at slå vores navn fast som fast deltager. Vi har endda indkøbt et temmelig 

iøjnefaldende telt til lejligheden og det glæder vi os til at ”flashe” ved førstkommende 

lejlighed. 

FH: 

Siden 1. januar 2019 har den store nye Hovedorganisation FH (Fagbevægelsens 

Hovedorganisation) været en realitet. FH afløste de to ”gamle” hovedorganisationer LO og FTF 

og repræsenterer nu 1,3 mio. medlemmer og 64 forskellige medlemsorganisationer. 

Drøftelserne om, hvor grænserne mellem de nye FH sektioner skulle gå, har affødt lange og 

intense forhandlinger. Vi er nu landet på en model, som betyder, at de fleste kommuner nu er 

samlet i samme sektion, FH Sydsjælland. Kun Stevns kommune ligger i en anden sektion. Vi er 

helt klar over, at SL er en meget lille spiller sammenlignet med de meget store forbund, som 

nu er samlet i FH. Vi forudser, at det bliver meget vanskeligt at sikre SL bestyrelsesposter i 

denne nye konstruktion, men til gengæld kan vi kaste vores kræfter ind i de kommuneudvalg, 

som bliver oprettet i alle kommuner. 

 



Tillidsvalgte:  

 

Både de ansatte og de valgte på kredskontoret har det som en høj prioritet at være til 

rådighed for vores tillidsvalgte. Det både med konkret viden om arbejdstid, løn, 

overenskomster, MED aftale og andre juridiske spørgsmål. Men også med sparring på rollen og 

hvordan man kan gå til de forskellige opgaver. 

Som tillidsvalgt kan man godt komme i et krydspres, hvor det kan være rart at vende de 

forskellige svære situationer og samtaler i et trygt forum. 

Vi ser en udvikling i TR rollen, med mere sparring og inddragelse i flere forskellige opgaver ude 

på arbejdspladserne. 

Det oplever vi som et rigtig godt fundament for et konstruktivt TRIO samarbejde. 

Vi tilbyder løbende både fællesmøder og netværksmøder, med emner fra både kredskontor og 

tillidsrepræsentanter. Og dage med konkret emner, som at beregne lokal løn, den svære 

samtale, retorik, organisering med mere. Hvis der er brug for helt individuelle forløb, så finder 

vi også ud af det. 

Og efter i år kan vi også tilføje skype møder til listen. 

På den måde supplerer vi det centrale tilbud om uddannelse til vores tillidsvalgte. Vi efterlyser 

løbende emner, som gør, at vores tillidsvalgte føler sig godt klædt på til opgaven. 

Arbejdsmiljø:  

Kredskontoret får flere forskellige henvendelser, som går på forskellige arbejdsmiljø emner. 

Det kan være frustrationerne om ikke at føle, at man slår til eller ikke får den nødvendige 

oplæring til nye opgaver. At medlemmerne har det skidt med det serviceniveau, der tilbydes. 

Manglende indflydelse på egen arbejdsplan, dårligt samarbejde eller manglende 

kommunikation. 

Og den måde, som der flere steder arbejdes med budgetprocesserne på, er flere steder med til 

at skabe usikkerhed. Det er en hårdfin balance, at vi gerne vil have besked og inddrages, og 

der så kan gå lang tid, til det endelig bliver afklaret, hvad det ender med. Nogle gange bliver 

der lavet store sparekataloger, som ender med at blive mindre justringer. Andre gange udløser 

det jo både en del rokeringer, ændring af arbejdsopgaver og endelig også 

personalereduktioner. Mange steder er man blevet bedre til at håndtere de processer, men det 

er hårdt for de berørte medarbejdere alligevel. 

AMR undersøgelsen:  

 

SL har lavet en stor undersøgelse blandt vores arbejdsmiljørepræsentanter, i stil med den, 

som blev lavet i 2016. 

Her ser vi heldigvis en stigning på AMR’s oplevelse af et godt samarbejde i MEDudvalget, i 

TRIOen og med ledelsen er, end i undersøgelsen i 2016. Ligesom ved tillidsrepræsentanterne, 

bliver mange arbejdsmiljørepræsentanter inddraget i flere opgaver på arbejdspladserne. 



Selvom flere oplever, at der er blevet bedre tid til AMR arbejdet, er det stadig sammen med 

manglende uddannelse og manglende viden om arbejdsmiljølovgivningen en af de 3 største 

udfordringer i Arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde. 

Det vil der være fokus på i det fremtidige arbejde. 

Og det er der god grund til at have fokus på arbejdsmiljøet! 

Socialpædagogernes medlemmer har i 2019 modtaget ca. 128.5000.000 kroner i erstatning for 

arbejdsskader. Det svarer til ca. 975.000 kroner i gennemsnit pr. anerkendt arbejdsskade. 

Dejligt, at SL hjælper så mange til erstatning, men uhyggeligt, at det er nødvendigt.! 

Familieplejeområdet:  

 

Familieplejerne har fortsat haft brug for sparring og støtte i forbindelse med fastsættelse af 

vederlag og en del i deres kamp for at få dækket relevante udgifter. 

Generelt oplever vi en manglende anerkendelse af arbejdet og en forståelse for, at de kender 

børnene allerbedst. At det vil være gavnligt for børnene, at de blev inddraget mere, når der 

skal tages vigtige beslutninger. 

Derudover har der været et mere overordnet tema; overgang til ny afregningsmodel, de fleste 

steder en gennemsnitsmodel. Vi har forsøgt os med kontakt til de forskellige kommuner om 

samarbejde på dette område. Nogle af kommunerne har vi været i tæt samarbejde med, andre 

er ikke så langt og nogle har taget beslutninger uden den helt store inddragelse af 

samarbejdspartnere. 

Vi er i skrivende stund ikke kommet så langt med selve implementeringen, hvilket vi 

selvfølgelig vil følge tæt. 

Vi er Socialpædagogerne / Organisering:  

På forrige kongres blev det besluttet at igangsætte ”Vi er Socialpædagogerne” og på den nyligt 

afholdte kongres, var der enighed om, at det havde været godt og at vi skulle fortsætte med 

indsatsen også i de næste år. 

Flere af årets planlagte arrangementer og nye tiltag er desværre blevet aflyst på grund af 

Corona. 

Faglige medlemsmøder, dialogmøder, særlig indsats for studerende, velkomstmøder for nye 

medlemmer og deltagelse i Folkemøde Møn, for blot at nævne nogle. 

I stedet har flere kredse, herunder os, afprøvet et medlemsarrangement on line: Få en rigtig 

god arbejdsdag med Anders Bjørk 

Der var desværre ikke mange deltagere, men vi har fået positive tilbagemeldinger fra nogle og 

vil fremover indtænke det, hvor det kan give mening. 

Vi håber på mere normale tider i 2021, så vi kan komme til at afprøve en masse nye tiltag. 



Centralt er der i forbindelse med ”Vi er Socialpædagogerne” både igangsat initiativpuljen, 

Socialpædagogernes Medlemsråd, Medlemspulsen, Læringsdag – Stolt Socialpædagog, 

medlemstilbud om CV og job ansøgning og stressrådgivning. 

Kongres 2020: 

Som Tina fortalte, så har vi i kredsen arbejdet med ”Vi er Socialpædagogerne” i den 

foregående periode. En videreførelse af netop denne indsats stod højt på dagsordenen, da vi 

for kort tid siden gennemførte SL´s kongres. Her besluttede kongressen 2 store indsatser i den 

kommende periode. Og den ene var netop en videreførelse af ”Vi er Socialpædagogerne”. 

Denne indsats fik følgeskab af en indsats på arbejdsmiljøområdet. Begge disse skal nu foldes 

ud og omsættes til praktisk handling i de enkelte kredse, hvilket vi glæder os meget til. 

Kongressen blev denne gang gennemført digitalt og i en noget kortere version, end vi plejer. 

Vores delegation var samlet i Korsør, og selv om vi savnede fællesskabet med alle de andre 

kongresdeltagere, så var det en fin kongres med mange drøftelser om det SL, som vi kender, 

og det SL, som vi ønsker os i fremtiden. 

Og så skal det bestemt da også nævnes, at hele forretningsudvalget blev genvalgt for en 2-

årig periode.  

Kredskontoret: 

Der er jo sket lidt forandringer på kredskontoret. 

I det kontor, som tidligere husede en A-kasse medarbejder, har vi nu indrettet et dejligt 

mødelokale. Så når I kommer forbi på kredskontoret, så kig endelig ind og se vores nye røde 

mødelokale. 

Og kig også ind på kontoret ved siden af og hils på Mårten. 

Mårten startede som faglig konsulent den 1. januar 2020. Og det har bestemt ikke været den 

nemmeste start, og absolut ikke den måde, vi meget gerne vil modtage nye kolleger på. Vi 

lukkede ned og sendte medarbejderne på hjemmearbejde. Heldigvis så er Mårten et kendt 

ansigt på kontoret. Han har været TR i mange år, har siddet i kredsbestyrelsen og haft et par 

projektansættelser, så vi kendte hinanden rigtig godt, allerede fra start. 

Vi havde planlagt et længere overlap med Allan, som gik på pension 1. maj i år. 

Men det gik jo ikke helt som planlagt, hverken vores afsked med Allan, som vi gerne ville have 

takket for godt samarbejde i 20 år eller vores modtagelse af Mårten. En virus dukkede op og 

ændrede med kort varsel alle vores planer. 

I starten af Corona perioden arbejdede flest muligt hjemme fra, udelukkende for at begrænse 

antallet af kontakter. Vi åbnede langsomt op, men aflyste som bekendt rigtig mange møder og 

arrangementer. På kredskontoret forsøger vi nu, både at arbejde mest muligt hjemmefra og 

stadig være tilgængelig for medlemmerne. Flest mulige samtaler, møder og forhandlinger 

tages over mail, telefon og Skype. Vi havde håbet på, at vi kunne indhente noget af det tabte i 

løbet af dette efterår, men indså hurtigt, at det ikke var en mulighed. Nu krydser vi vores 

fingre for, at de planer, vi har for foråret 2021, kan gennemføres.  

 


