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Mundtlig beretning GF 15 

 

Indledning  
Så gik der endnu et år. For pokker, hvor går det stærkt. Denne mundtlige beretning dækker 

perioden fra sidste generalforsamling, altså det sidste år. Den skriftlige beretning dækker 2 år, 

da generalforsamlingen i 2013 traf beslutning om ikke at udarbejde den skriftlige beretning i 

2014. 

Der er rigtig mange emner, det vil være relevant at give et par kommentarer med på vejen, 

men vi har måttet vælge, ellers blev denne beretning alt for lang.  

 

Folketingsvalg  

I 2014 blev der udskrevet folketingsvalg. Regeringen skiftede farve, en ny venstre regering 

trådte til. Vi havde nu lært ordet ”nulvækst” i kommunerne og vi holdt vejret. Og det gør vi 

sådan set stadig.  

Vi ved nu, at regeringen har besluttet besparelser på de kommunale budgetter på 1 procent 

om året fra 2016, svarende til sammenlagt 2,5 mia. Rigtig mange kommuner lider allerede nu, 

og vi kan frygte, at det bliver meget svært at fastholde kvaliteten på mange centrale områder i 

kommunerne. Og vi kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om ikke også arbejdsmiljøet 

bliver stærkt udfordret.  

Lige nu lægges der budgetter i vores 6 kommuner og i region Sjælland. Nogen kommuner er 

allerede færdige, og er kommet i mål med brede budgetforlig.  

 

Socialpædagogerne i fremtiden  

Det er altid vigtigt for socialpædagogerne at få sat vores arbejdsområde på dagsordenen, nu 

måske mere end nogen sinde, på baggrund af de stramme økonomiske vilkår. Vi skal byde os 

til, og fortælle hvilke værdier og kompetencer denne enestående faggruppe er i besiddelse af. 

Et af midlerne til at nå dette mål er ”Socialpædagogerne i fremtiden”, som Marie netop har 

fortalt om. 

Efter Hovedbestyrelsen havde taget beslutning om, at der skulle tilføres midler ud til kredsene 

med henblik på at implementere Socialpædagogerne i Fremtiden, gik vi straks i gang med gøre 

os en masse overvejelser.  

Vi fik tilført 746.500,00 kr., hvilket jo giver mange muligheder. 

Det har været, og vil fortsat være på dagsordenen, når vi mødes i kredsbestyrelsen, når vi 

mødes med vores tillidsvalgte og når vi deltager i andre relevante fora. 

Det er vores klare mål, at pengene kommer til gavn, helt ude på de enkelte arbejdspladser, og 

hos det enkelte medlem. 

I kredsbestyrelsen og blandt tillidsrepræsentanter har der været et udbredt ønske om at 

komme i tættere dialog med de lokale politikere. 

En af vores konkrete aktiviteter har været, at dele af kredsbestyrelsen har deltaget i 

Folkemødet på Bornholm. 
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Inden folkemødet sendte vi breve rundt til alle relevante politikere i kommunerne og i 

regionen, med besked om at vi deltog i Folkemødet og at vi gerne ville mødes og drøfte 

Socialpædagogerne i Fremtiden. 

På selve Folkemødet havde vi specielt fokus på: 

 

 Arbejdsmiljø 

 Tillidsreformen 

 Det fleksible arbejdsmarked 

 

Af flere grunde, blandt andet folketingsvalget, måtte vi konstatere, at det nærmest var en 

umulig opgave at få vores lokale politikere i tale, og at få sat Socialpædagogerne i Fremtiden 

på dagsordenen.  

Efter vi har evalueret vores deltagelse i kredsbestyrelsen, har vi fremadrettet valgt, at vi 

prioriterer at deltage i lokale arrangementer i stedet. F.eks. Folkemøde på Møn. 

Vi har inviteret til 3 dialogmøder om Socialpædagogerne i Fremtiden mellem relevante 

politikere i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, vores tillidsrepræsentanter og 

daglig ledelse på kredskontoret. Alle 3 møder har vi desværre måtte aflyse, på grund af 

manglende tilbagemeldinger fra politikerne. Det er meget ærgerligt og vi vil nu tænke i nye 

baner, i forhold til hvordan vi får politikerne i tale. Det bliver nok mere direkte henvendelser til 

den enkelte om helt konkrete emner. 

Vi giver ikke op. 

Vi har desuden holdt en række medlemsmøder om faglige emner som arbejdsmiljø og 

kernefaglighed. 

 

Uddannelse 

Bedst som vi gik og glædede os over, at det var lykkedes at få specialiseringen på 

pædagoguddannelsen også til vores kreds, dukker der pludselige store sorte skyer op. 

I forlængelse af finanslovsforhandlingerne er der varslet en 2 % reduktion i statstilskuddet til 

uddannelsesinstitutionerne, svarende til en besparelse på 8,4 mia. Da forskning friholdes, 

betyder det, at professionsskolerne rammes langt hårdere end universiteterne. 

UC Sjælland har over 10.000 studerende fordelt på 6 udbudssteder rundt om i regionen. 

Tidligere udmeldte besparelser gør, at det sammenlagt vil dreje sig om en reduktion på 60 

mio. årligt, alene i UC Sjælland, hvoraf de 32 mio. kr. bunder i den nye 2 % besparelse. 

Antallet af udbudssteder vil helt sikkert komme under pres, hvilket rammer særligt hårdt i 

vores region. I en region med så store geografiske afstande vil det få fatale konsekvenser, hvis 

der lukkes uddannelsessteder i yderområderne. 

Kvaliteten på uddannelsesstederne kommer under pres og vi vil kunne få udfordringer med at 

få uddannet og kvalificeret arbejdskraft til vores arbejdspladser. 

Så her er en vigtig fælles sag, hvor vi må samle alle gode kræfter for at kæmpe imod! 
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Arbejdsmiljø  

På kongressen i 2014 vedtog Socialpædagogerne en ny arbejdsmiljøstrategi. Kongressens 

tema var Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd, og under denne underskrift er en række 

aktiviteter sat i gang.  

Målet med denne nye arbejdsmiljøstrategi er, blandt meget andet, at synliggøre 

sammenhængen mellem løsning af kerneopgaven og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og vi 

vil arbejde for at arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere styrkes i det 

forebyggende arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladserne. 

Umiddelbart efter kongressen nedsatte forbundet en politisk styregruppe og en arbejdsgruppe 

med deltagelse fra hver kreds. Opgaven var at udarbejde en handleplan for udfoldelse af 

strategien og denne blev vedtaget i hovedbestyrelsen i juni måned. Nu følger arbejdet med at 

forankre og implementere handlingsplanen på hele vores arbejdsområde.  

I kredsen har vi sat et arbejde i gang i forhold til målrettet materiale til 

arbejdsmiljørepræsentanterne. Materialet skal blandt andet hjælpe med konkrete oplysninger 

om flere hjørner af arbejdsmiljøarbejdet. 

 

Sygedagpengereform 

Arbejdsmarkedsområdet har oplevet mange reformer i de sidste år og sygedagpengereformen 

er begyndt at få konsekvenser for vores medlemmer. 

Sygedagpengerefusionen til arbejdsgiverne kan nu stoppe efter 22 uger, hvilket helt urimeligt 

øger presset på den sygemeldte. 

Dette bevirker i nogle tilfælde, at den sygemeldte bliver presset tidligere i sygeforløbet. Trods 

lovgivningens intentioner, er der sygdomsforløb, hvor det ikke hjælper at forcere en 

raskmelding, snarere tværtimod. 

Det bevirker ofte, at jobcentret kommer hurtigere på banen og kredskontoret deltager i flere 

samtaler med jobcentret, arbejdsgiver og medlemmet om arbejdsplads fastholdelse. 

Ligeledes anker vi sammen med medlemmet flere afgørelser. 

Sundhedssystemet er ikke gearet til hurtige afklaringer, som gør, at der kan tages 

beslutninger på et kvalificeret grundlag. Og det får i nogle tilfælde fatale konsekvenser for 

vores medlemmer. 

 

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter  

Både tillidsvalgte og kredskontor oplever, at der er travlt ude på arbejdspladserne.  
De mange omstruktureringer, sammenlægninger, besparelser og fyringsrunder er en del af 

forklaringen. Der skal behandles vigtige emner, som kræver grundig forberedelse i Med 

systemet, og mange medlemmer efterspørger hjælp og støtte. 

Det er en stor hjælp for kredskontoret og vores medlemmer, at der er et godt samarbejde 

mellem tillidsvalgte og kredskontor. 
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Nogle tillidsrepræsentanter oplever desværre, at opgaven er blevet for stor, at opgaven lægger 

beslag på tiden til det direkte arbejde med borgerne eller at det kan være svært at opnå 

tilfredsstillende resultater på grund af de vilkår, der er til stede for arbejdet 

Dette har for nogles vedkommende betydet, at de ønsker at stoppe, - for andre har der været 

andre overvejelser eller grunde, som har gjort udslaget. 

Resultatet er dog for øjeblikket, at der er ret stor udskiftning blandt vores 

tillidsrepræsentanter. 

Vi forsøger at understøtte på bedste vis og prioriterer højt at hjælpe, hvis en tillidsvalgt ytrer 

ønske om det. 

Ligeledes forsøger vi at styrke vores tillidsvalgte med tilbud, som gør, at de bliver bedre rustet 

til at løse opgaverne ude på arbejdspladserne. 

Vi er stadig af den overbevisning, at vores tillidsvalgte er en utrolig vigtig kontakt ud på 

arbejdspladserne, og det er vigtigt for os at understøtte så godt som overhovedet muligt. 

Blandt andet derfor valgte vi i forbindelse med Socialpædagogerne i Fremtiden ekstraordinært 

at frikøbe både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at deltage i vores 

medlemsmøde om kernefaglighed. 

Dette, fordi vi mener, de er vigtige personer, i forhold til at facilitere de faglige drøftelser ude 

på arbejdspladserne. 

 

LO/LBR 

”Stærkere sammen” var et af hovedbudskaberne ved årets 1. maj arrangementer. Ingen tvivl 

om at dette er helt og aldeles rigtigt, og i kredsen gør vi alt, hvad der er muligt for at være 

stærke sammen med de andre LO forbund. Vi er stadig involveret i alle de LO sektioner, der 

kan findes i vores kreds. Men nogen sektioner ofrer vi lidt mere tid end andre.  

Opmærksomheden hele vejen rundt er dog intakt. LO sektionerne har en struktur, som gør at 

de krydser grænserne mellem kreds Midtsjælland og os. Så i to af sektionerne er kun én af 

vores kommuner repræsenteret. LO Køge dækker Stevns kommune og LO Midtsjælland 

dækker Faxe kommune. Vi deltager i disse sektioner i al den udstrækning, det er muligt, og er 

hyppige deltagere i de resterende sektioner, som er LO Lolland Falster, LO Næstved og LO 

Vordingborg. Og det giver stadig god mening at deltage så meget som muligt. Vi har fået sat 

vores aftryk i forhold til det offentlige arbejdsområde, og oplever stor lydhørhed hos vores 

venner i de andre forbund.  

Vi har i flere omgange haft glimrende samarbejder med blandt andet 3F og FOA omkring 

løntjek, og vi planlægger lige nu fælles medlemsmøder. Og vi har ved flere lejligheder rettet 

fælles henvendelse til kommunerne om blandt andet indgåelse af lokalaftaler. 

 

Litauen  

Som nævnt i den skriftlige beretning, samarbejder vi stadig med Litauen omkring 

praktikpladser for pædagogstuderende på UC Sjælland. Og netop praktikopholdene skal vi 

høre om lidt senere.  
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Siden den skriftlige beretning blev udarbejdet, har det ene praktiksted desværre meldt fra på 

dette samarbejde. Der arbejdes nu på at finde et nyt praktiksted og de ansvarlige for vores 

engagement tager til Litauen i november måned, med blandt andet dette mål for øje. 

 

Sektioner 

I den skriftlige beretning har vi nævnt det ene af vores udvalg. Nemlig familieplejeudvalget. 

Men kredsen er så heldige at have 2 andre velfungerende lokale sektioner. Nemlig 

seniorsektionen og ledersektionen. Begge arbejder målrettet for de medlemsgrupper, de 

repræsenterer, og de er et stort aktiv for kredsen. Så tusind tak til jer, der lægger energi og 

arbejdstid i disse 3 udvalg.  

 

Nyt fra kredskontoret  

Til sidst vil jeg lige fortælle lidt om livet på et kredskontor af en vis størrelse.  

På oversigten har vi opgjort antallet af sager i årene 2011 – 2014, samt hvordan sagerne har 

fordelt sig. 2 ting springer straks i øjnene: ”Rådgivning uden sag” er steget markant. 

Rådgivning uden sag er den rådgivning, der gives pr. telefon og som ikke følges op af 

decideret sagsbehandling fra kredsen. Grunden til det høje tal hænger sammen med den 

metode, der bruges til at registrere disse henvendelser. Det er meget vigtigt for kredskontoret, 

at alle medlemmer skal have en tryghed i, at man kan ringe til kredskontoret og få et godt råd 

uden at vi straks opretter en sag på det pågældende medlem.  

Det andet tal, der adskiller sig lidt, er klagesagerne i 2014. 5 af disse sager kom fra samme 

arbejdsplads og altså fra en samlet personalegruppe. Alle vores medlemmer har mulighed for 

at klage over kredsens sagsbehandling. En klage skal stiles til kredsbestyrelsen og det er her, 

klagen behandles.  

Vi er ikke forskrækkede over antallet af sager. Hver gang vi modtager en klage, kigger vi ind 

på vores praksis og debatterer, hvor vi kan optimere sagsbehandlingen. Uanset om vi ikke er 

enige med medlemmet eller vi giver medlemmet ret, bliver klagen behandlet grundigt, det 

skylder vi vores medlemmer, som har stået i en ubehagelig situation, og som ikke føler sig 

ordentligt behandlet. 

På den næste planche har vi opgjort, hvor mange timer vi så har brugt. 

Hvis nogen af jer er begyndt at tælle sammen og ikke kan få timerne til at passe, så er der en 

forklaring på dette. Det er den enkelte medarbejder, der registrerer sin tid og hvad tiden er 

brugt på. Det kan naturligvis betyde, at der registreres en smule forskelligt og disse områder, 

som er nævnt her, er de hovedområder, der er registreret på. Men skemaet giver alligevel en 

fornemmelse for, hvor vi lægger vores kræfter. 

I 2013 ansatte vi en ny medarbejder, hvilket har betydet, at der nu ligger langt flere timer på 

den generelle medlemsservice. Og det var jo netop målet. 

I øjeblikket har vi en medarbejder på barsel, Majbrit har fået en dreng sidst i august. Vi valgte 

ikke at vikarbesætte Majbrits orlov, men har omfordelt opgaver blandt kontorets medarbejdere 
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og Tina og jeg. Det har naturligvis betydet, at vi har set på arbejdsgange og ingen tvivl om, at 

der i perioder har været ekstra travlt på kontoret.  

Og generelt er der travlt. Vi bevarer fokus på, at vi skal være tilgængelige for vores 

medlemmer, og håber naturligvis at vi får besked, hvis det ikke opleves sådan. Vi tror på, at 

ærlig dialog løser mange problemer, og lægger os i selen for at opfylde den intention. 

Hvis nogen alligevel oplever, at det kan være svært at komme i kontakt med os, er det 

simpelthen fordi vi har den holdning, at når man kommer igennem, skal man ha´ en 

nærværende og grundig behandling af sin henvendelse og det kan i travle perioder betyde lidt 

ventetid. 

Daglig ledelse, Tina og jeg, ved godt, at holdet på kredskontoret er godt sammensat. Vi sætter 

begge meget stor pris på hver enkelt medarbejder, og vil her gerne sige tusind tak for det fine 

samarbejde, som vi oplever. I er dygtige, og vi skal gøre alt hvad der er muligt for at sikre et 

miljø, hvor jeres forskellige kompetencer kan udfolde sig til glæde for vores medlemmer.  

 

Afslutning  

Jeg vil slutte kredsbestyrelsens mundtlige beretning her. Til sidst vil jeg dog gerne sige tak for 

samarbejdet med alle de medlemmer og tillidsvalgte, som vi har haft kontakt med i det 

forløbne år. I holder os til ilden og bliv endelig ved med det! 

 

Vi har som sagt ikke været rundt om det hele, men jeg håber trods alt, vi har givet et billede 

af tingenes tilstand i kreds Storstrøm. Ellers er I naturligvis velkomne til at spørge. Vi uddyber 

meget gerne. 

 

Tak for ordet. 

 
 


