
 

Referat fra generalforsamling i kreds Storstrøm d. 30. september 2015 
 

Velkomst v/ kredsformand Lisbeth Schou, der bød velkommen til medlemmerne og til gæsterne,  

Anders Ellegaard, næstformand i 3F Sydsjælland  

Lise Petersen 

Jan Vium kredsformand og faglig sekretær Lene Kümpel fra kreds Midtsjælland  

Marie Sonne, forbundsnæstformand i SL  

Tina L. Petersen, journalist på Socialpædagogen, SLC  

Freddie Kristiansen fra International Børnesolidaritet  

Camilla S. Jørgensen, Line R. Rasmussen og Lærke Ohrhammer, studerende, der har været i 

praktik i Litauen. 

 

62 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

1.  Valg af dirigenter: 

 Anders Ellegaard og Lise Petersen blev enstemmigt valgt 

 

2. Valg af referenter: 

 Lene Jørgensen og Lene Kristensen blev enstemmigt valgt 

 

3.  Valg af stemmetællere: 

Ulla Houldcroft 

Karin O Jørgensen /Branko Jankovic 

Tage Hansen 

 

4.  Socialpædagogerne i Fremtiden v/Marie Sonne 

Marie fortalte om tankerne og de politiske beslutninger omkring Socialpædagogerne i 

Fremtiden. 

 

5.  Kredsbestyrelsens beretning v/Lisbeth Schou 

  

 Kommentarer til beretningen: 

 

Vivi Henningsen: Kommunerne ansætter flere og flere social og sundhedsassistenter. 

Der skal arbejdes på at social og sundhedsassistenterne ikke overtager pædagogernes 

jobs. 

 

Mårten Mårtensson: Kommentar til Litauen om nedlæggelse af uddannelsesplads. 

Skyldes omorganiseringer på området i landet. 

Der søges nu praktiksteder på handicapområdet, så både børn og handicapområdet er 

repræsenteret.  

 

Lisbeth:  

Svar til Vivi: Hvordan kan vi beskrive vores unikke kompetencer. Fortælle, hvor vi 

adskiller os både fra social og sundhedsassistenterne og de frivillige.  

Vi skal diskutere kerneopgaven og få sat fokus på denne.  

 

Marie Sonne: 

Vi har en god fornemmelse af, at vi ikke taber kolleger. Vi skal synliggøre 

socialpædagogernes kompetencer. Ifølge statistikkerne bliver der ikke færre 

socialpædagoger i kommunerne. 
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Det må være, fordi der bliver flyttet rundt på stillingerne. Vi skal huske at ”prale” af os 

selv. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

6.  Regnskab v/Torben:  

Tage Hansen: Aktivitetsniveauet skal højnes, så eksempelvis fællestillidsrepræsentant 

(FTR) får bedre vilkår. 

 

Torben: Særlig indsats på TR rollen på alle niveauer. Vi skal ikke betale arbejdsgivers 

udgifter ved at opkvalificere faglig. Vi skal forhandle nogle bedre vilkårsaftaler.  

 

Tina: Enig med Tage og Torben. 

Igangsat kurser på FTR området. 

Der afholdes jævnligt møde med deltagelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Selve fællestillidsmandsområdet er under udvikling. 

Sætte gang i supplerende tiltag og støtte op om de tillidsvalgte. Vi har brug for konkrete 

ting, så vi kan understøtte jer. 

 

Jacob Pedersen: Hvad med suppleanter for TR? Det kunne være godt også at 

opkvalificere og klæde dem på samt også yde frikøb til suppleanten.  

 

Tina: Vi har, som en af de få kredse, valgt også at invitere suppleanter for TR til TR intro 

kurser, så de får et kendskab til det mest grundlæggende i den rolle, deres TR har.  

 

Der er ikke lagt op til at de skal deltage i resten af TR uddannelsen. Det er en prioritering i 

forbundet.  

 

Vi prioriterer, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter får tilbudt en introduktionssamtale i 

kredsen for at støtte op om deres arbejde.  

 

Klaus B. Jensen: 

Enig med Tage. Oplever erfarne folk, der vil noget, men forskelligt hvad de bruger det til.  

Ikke klare roller – kæmpe ressourcer at udnytte i FTR rollen.  

 

Regnskabet vedtaget enstemmigt. 

 

7.  Indkomne forslag v/Tina Hansen: 

Forslag om minimumsdagsorden næste år uden valg i forhold til den skriftlige beretning.  

 

Enstemmigt vedtaget.  

 

8.  Fremtidigt arbejde v/ Lisbeth: 

Socialpædagogerne i Fremtiden: 

Materiale til at sætte arbejdsmiljødrøftelser på dagsordenen, samt materialer som 

understøtter tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne ude på arbejdspladserne er under 

udarbejdelse. 
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Kredsbestyrelsen har besluttet at frikøbe Mårten Mårtensson til sammen med bestyrelse 

og daglig ledelse at være tovholder for det videre arbejde med Socialpædagogerne i 

Fremtiden i 10 – 15 timer om ugen. 

Arbejdsmiljø: 

Vi skal implementere arbejdsmiljøstrategien i det daglige arbejde på kredskontoret og på 

vores arbejdspladser. Vi skal udtænke strategier og metoder til at styrke samarbejdet 

mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og vi skal klæde vores 

arbejdsmiljørepræsentanter endnu bedre på til at takle de udfordringer, de møder i 

hverdagen. 

Organisering: 

Vores medlemstal steg som forventet i vores måltal. Vi fortsætter med de gode erfaringer 

fra projektperioden. 

OK 15: 

Efter overenskomstfornyelsen skal blandt andet den nye arbejdstidsaftale implementeres. 

I løbet af efteråret afholdes fælles møder mellem tillidsvalgte, ledere, forbundet og KL, 

hvor aftalen bliver gennemgået. Sammen med tillidsrepræsentanterne skal vi sikre at 

aftalen og andre dele af den nye overenskomst implementeres på alle vores 

arbejdspladser. 

Tillidsreform: 

5 af kredsens arbejdspladser har deltaget i et projekt mellem forbundet og OAO. 

Erfaringerne fra dette projekt skal samles op og formidles ud til gavn og glæde for vores 

arbejdspladser.  

 

Vi skal til stadighed og hele tiden have fokus på de politiske vinde, der blæser hen over 

vores arbejdsområde. Vi skal fortsat sætte os selv på dagsordenen. Ikke kun som de 

irriterende vogtere af overholdelse af regler og aftaler, men som seriøse og troværdige 

samarbejdspartnere for både kommuner, region, arbejdspladser, andre forbund og mest 

vigtigt: for alle vores medlemmer. 

 

Helle Riis: Ift. til tilsyn: Der skal bruges meget tid på at svare på mange spørgsmål, det 

er ude af proportion. 

Man risikerer, at gode tilbud må lukke på grund af den omstændige sagsbehandling. 

 

Lisbeth: Der er god grund til at få talt om detaljeringsgraden i ledersektionen.  

Familieplejere er også udsat for tilsyn og har også bemærkninger til detaljeringsgraden.  

 

Niels Paaskesen: 

Jeg hæfter mig ved 2 ting. I forhold til arbejdsmiljøet, det skal der gøres noget ved. Tale 

meget mere om det og om hvad vi ønsker. 

Det er foruroligende at se så mange gå ned med stress med en lang proces ift. 

tilbagevenden til arbejdspladsen.  

Sætte fokus på dette problem.  

Tillidsreform: Har taget uddannelse som TR-ambassadør. Hvad skal det udmøntes i? Skal 

være mere nærværende. Have tillid til hinanden og have en forpligtigelse overfor 

hinanden.  

 

Kristian Nielsen:  

Tid til TR og AMR. Tydeligere rammer for tid end KTO beskriver, så der ikke skal diskuteres 

en tidsramme. Det er meget forskelligt, hvor meget tid der skal bruges.  
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Klaus B. Jensen: 

Tillidsreformen er besluttet på kongressen. Spørge kolleger om de kender det arbejde. Der 

er et arbejde foran os.  

Begge parter kan godt blive enige om ordene.  

Også set at flere går ned med stress. Der skal ses på arbejdsmiljøet, så det ikke blot bliver 

et vilkår.  

 

Torben: 

Problematikken er, at vi selv skal arbejde med det ude for at få det mere konkret i forhold 

til ens egen arbejdsplads. Der kommer ikke nogen og redder os. Det er, fordi vi er så 

pressede, at vi ikke når det. Vi må aldrig sige: nå, gik der nu en mere ned med stress!! 

Socialpædagogerne i Fremtiden er en kæmpe satsning. Problemet er, at vi er presset på 

arbejdspladserne.  

Det må aldrig blive et vilkår at blive stressramt.  

De dygtige ledere skal ikke løbe væk. Det kræver, at det bliver nærværende ude på 

arbejdspladserne. 

 

Anette Beske: 

På mit arbejde bliver man stresset på grund af arbejdstidsreglerne. Hos os er det et vilkår 

at skulle arbejde 3 ud 4 weekender om måneden. Det har medarbejderne vidst, da de 

søgte stillingen, men det bliver for meget i længden for de fleste.  

Kæmpe for at man ikke kan arbejde 3 ud af 4 weekender om måneden. 

 

Dorte Marland: 

Ikke uenig. Jeg kommer fra et andet sted og jeg bliver ked af at høre om så mange, der 

bliver stressramt.  

TR og AMR bliver også klemt. Vi skal hjælpe hinanden med at sige stop og holde fast i de 

retningslinjer, der er. På vores arbejdsplads bliver det meldt til politiet, når vi bliver truet. 

Det giver ro, når man kører hjem.  

 

Stresstilbagevende er hårdt og man er bange for at blive syg igen.  

 

Anita: 

Stress, hvor mange er syge med stress? Vil gerne høre nogen fortælle om, hvad det 

skyldes. Vi har brug for at høre fra dem. 

 

Dorte Marland: 

Jeg har haft det og var bange for ikke komme tilbage til faget.  

 

Niels Paaskesen: 

Det sidste halve år har jeg haft 6 kolleger, der var længerevarende syge. De er alle 

tilbage. 

Tillidsreformen skal vi tage den til os, så skal ledelsen også deltage.  

 

Lisbeth: 

Arbejdsmiljø og tillidsreformen er 2 sider af samme sag, så vi har ramt rigtig. Der er 

udarbejdet en arbejdsmiljøplan på baggrund af beslutninger på kongressen. 
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Jeg mener heller ikke, at vi skal acceptere, at det er et vilkår at blive stressramt. Der skal 

tages fat i det, der er problemet.  

 

Vi skal definere tillidsreformen. 

 

Svar til Kristian: 

Uenig i at lave fælles vilkår for tillidsvalgte. Det vil blive en minimumsramme. Det skal 

kunne differentieres på den enkelte arbejdsplads. Der er så mange forskelle, men vi 

kommer gerne ud og hjælper på den enkelte arbejdsplads. 

 

Svar til Klaus: 

Jeg er enig i, at vi skal fortsætte arbejdet med tillidsreformen.  

 

Svar til Annette: 

3 ud af 4 weekender, det er for meget. Vi skal selv sige stop. Arbejdstidsaftalen er lavet 

for at beskytte medarbejderne. 

 

Afstemning: 

Vedtaget – 1 undlod at stemme.  

 

Hilsningstale v/ Jan Vium, kredsformand i kreds Midtsjælland. 

 

Else Karlson fortalte om sit arbejde i FBU (Forældrelandsforeningen) i Region Sjælland.  

Hvad laver man som frivillig i FBU? Opfordrede andre til også at henvende sig, hvis man 

ønsker at deltage i arbejdet.  

 

9.   Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet at frikøbte: 

11 medlemmer 

2 frikøbte 

 

Enstemmigt vedtaget. 

 

10.  Kredsens budget v/Torben Feldskov: 

 

Ulla Houldcroft: 

Spørgsmål til antallet af budgetterede medlemmer.  

 

Torben redegjorde herfor.  

 

Enstemmigt vedtaget. 

 

Oplæg v/studerende: 

Tre studerende, Camilla S. Jørgensen, Line R. Rasmussen og Lærke Ohrhammer, fortalte 

om deres praktikperiode i Litauen. Det var et inspirerende og interessant oplæg og der 

blev stillet mange spørgsmål fra salen. 

 

11.  Valg efter præsentation af kandidater: 

A: Opstillet kandidat som kredsformand: 
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Lisbeth Schou  

 

Lisbeth Schou blev enstemmigt valgt. 

 

B: Opstillede kandidater til valg til hovedbestyrelsesmedlemmer: 

Lisbeth Schou  (56 stemmer) 

Tina Hansen  (36 stemmer) 

Klaus Birk Jensen  (22 stemmer) 

1 blank stemme 

 

C. Opstillede kandidater som faglig sekretær: 

Tina Hansen   (36 stemmer) 

Klaus B. Jensen  (20 stemmer) 

2 blanke stemmer 

 

D: Opstillet kandidat som kredskasserer:  

 

Torben Feldskov 

 

Torben Feldskov blev enstemmigt valgt. 

 

E: Opstillede kandidater til øvrig bestyrelse og supl. for disse: 

Efter skriftlig afstemning blev flg. valgt: 

 

Mårten Mårtensson (45 stemmer) 

Vivi Henningsen (45 stemmer) 

Niels Paaskesen (44 stemmer) 

Lone L. Kimer  (43 stemmer) 

Klaus B. Jensen (43 stemmer) 

Morten L. Dahm (40 stemmer) 

Jacob G. Pedersen (40 stemmer) 

Dorte Marland (30 stemmer) 

 

Karin O. Jørgensen (28 stemmer) 1. suppleant 

Ole Qvistgaard  (22 stemmer) 2. suppleant 

Leif Utermöhl  (13 stemmer) 3. suppleant 

 

F: Opstillede kandidater som kongresdelegerede og supl. for disse: 

Helle Riis   (40 stemmer) 

Anita Jørgensen  (36 stemmer) 

Ulla Houldcroft  (35 stemmer) 

Karin O. Jørgensen  (27 stemmer) 

Nina Vedsegaard  (20 stemmer) 1. suppleant (29 ved omvalg) 

Inge Jordan   (20 stemmer) 2. suppleant (17 ved omvalg) 

Annette Beske  (18 stemmer) 3. suppleant 

 

 

G: Opstillede kandidater som kritisk revisor og supl. for denne: 
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Else Karlson 

Else Karlsson blev enstemmigt valgt som kritisk revisor  

 

Finn Olsen  

Blev enstemmigt valgt som suppleant for kritisk revisor 

 

12.  Fonden til støtte for den gode arbejdsplads v/Tina Hansen: 

 

Prisen blev uddelt til: 

 

Lone Kimer, TR i Socialpsykiatrien Lolland 

Gruppen i TR-netværket i Guldborgsund 

 

13.  Eventuelt: 

Anders Ellegaard gjorde opmærksom på, at man altid kan gå ind på OKforhold.dk for at se 

om en restauration har overenskomst.  

Sagde tak for i år.  

 

Lisbeth sagde tak for deltagelsen i generalforsamlingen.  

 


