
Skriftlig beretning til generalforsamling 2017 Socialpædagogerne kreds Storstrøm 

Indledning: 

Det er nu 2 år siden, kredsbestyrelsen i kreds Storstrøm præsenterede den seneste skriftlige 

beretning. 2 år, fordi vi ved sidste generalforsamling kun havde udarbejdet en mundtlig 

beretning, hvilket var et resultat af en beslutning på generalforsamlingen i 2015. Den 

mundtlige beretning var til gengæld ganske fyldig. De foregående 2 år har budt på stadige 

udfordringer på vores arbejdsområde, men også gode historier og både små og store succes’ 

er og alt dette er et resultat af den fantastiske indsats, som mange aktører har været 

involveret i. Ikke mindst dig, der lige nu læser denne beretning. 

I denne beretning vil vi tage den brede pensel op af spanden og male et billede af de store 

linjer og som sædvanlig, bliver denne skriftlige beretning fulgt op den mundtlige beretning, 

som aflægges på selve generalforsamlingen.  

Socialpolitik:  

I den sidste periode har debatten omkring udsatte psykisk syge fyldt både på vore egne og de 

landsdækkende medier. Vi har igen og igen gentaget et nej til unødig tvang og ja til høj 

faglighed. Socialminister Mai Mercado fremlagde et forslag til en ny aftale om rehabiliterende, 

psykiatriske afdelinger. Dette forslag er vedtaget og tilgodeser langt hen ad vejen vores ønsker 

om netop større fokus på faglighed, og falder helt i tråd med vores holdning til unødig tvang. 

Aftalen betyder, at der oprettes 150 nye sengepladser, som skal målrettes mennesker med 

svære psykiske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd. En indlæggelse på disse 

afdelinger er frivillig og en del af disse sengepladser vil blive oprettet i vores geografiske 

område og vi vil naturligvis følge dette nye tiltag med stor interesse.  

En ny kontanthjælpsreform har set dagens lys. Dette, sammenholdt med nogle kommuners 

ændrede serviceniveauer, kan rejse en frygt for at vores handicappede/udsatte medborgere 

får ekstra svært ved at tackle livet. Dels kan man frygte, at for eksempel livsvigtig medicin 

ikke får plads i budgettet, og de mindre ressourcer til fritidslivet kan medvirke til øget 

ensomhed og isolation. Så hermed fortsætter arbejdet for at sikre vores medborgere en 

værdig tilværelse. 

Vi burde måske have set det komme, men stor var vores overraskelse dog, da 16 kommuner 

på Sjælland forenede kræfterne og udarbejdede et fælles materiale til udlicitering af en del af 

børne- ungeområdet. Målgruppen var svagt begavede eller omsorgssvigtede unge. KL ønskede 

sig bedre styring af økonomien på området, men erkendte dog, at kvalitet på det sociale 

område er svært at måle. Efter vores opfattelse passer dette område ikke ned i den kasse og 

disse børn og unge kan ikke kategoriseres på linje med udbud af serviceydelser, som f.eks. 

køb af juridisk bistand. Vi frygter risikoen for at kvaliteten af indsatsen på området 

styrtdykker. Heldigvis har det vist sig, at de fleste kommunalbestyrelser har sagt nej til at 

udlicitere dette område, men faren er ikke overstået og vi holder fortsat øje med denne 

udvikling. 

Socialpædagogerne i Fremtiden: 

Socialpædagogerne i Fremtiden, et projekt til udvikling af socialpædagogers arbejdsliv og 

faglighed samt fokus på indsatsen overfor borgerne, blev vedtaget på kongressen 2012 og 

fortsætter efter planen til og med 2018. Socialpædagogerne løser vigtige kerneopgaver i det 

danske samfund, men da det sociale arbejde har været under pres i flere år og er under stadig 



forandring, ønsker vi aktivt at være med til at påvirke udviklingen. Vi vil med 

Socialpædagogerne i Fremtiden vise, at vi tør gå nye veje og komme med offensive 

løsningsforslag. 

Mange af elementerne fra projektet vil efterfølgende indgå i den daglige drift på baggrund af 

de indhøstede erfaringer. 

SL’s hovedbestyrelse har af 2 omgange i forløbet besluttet at tilføre ekstra midler til kredsene 

for at få flere medlemsnære aktiviteter og indsatser ud i kredsene. 

Da vi i kredsbestyrelsen mener, at faglighed og arbejdsmiljø er 2 grundlæggende og vigtige 

områder, har det betydet ekstra medlemsarrangementer inden for dette. Vi kan blandt andet 

nævne Henrik Rindum, mentalisering, moralsk stress, Rebellen fra Langeland, den højere 

mening med arbejdet for ledere, TRIO arrangementer, Den gode arbejdsplads, børneterapeut 

Connie Nissen, udviklingstraumer og omsorgssvigt, dobbeltdiagnoser, voksenansvarsloven, 

kernefaglighed mm. 

Ud over de åbne medlemsarrangementer, har vi været på ekstra mange arbejdspladsbesøg 

med forskellige emner, på forskellige måder og af varierende varighed.  

Blandt emnerne kan nævnes: tjek af lønsedler, debat om frivillighed, lokalaftaler, 

arbejdsmiljøudfordringer, seniorvilkår, besparelser, omstruktureringer, arbejdstidsregler eller 

bare snakke om løst og fast. 

Til disse møder har der både været deltagelse af faglige konsulenter og enten formand eller 

næstformand. 

Baggrunden for de mange spørgsmål om arbejdstidsregler bunder i den nye aftale, som blev 

indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Vi er positive overfor intentionen om at der 

skal være dialog om arbejdstidens tilrettelæggelse mellem ledelse og ansatte. De største 

ændringer i aftalen indebærer, at varsling af ændringer skal ske 4 uger før, men nu for mindst 

4 uger ad gangen. Ligeledes gives særydelser som et procenttillæg i stedet for et fast 

kronebeløb. 

Kredsbestyrelsen besluttede sig for at gennemføre et projekt ”medlemskontakt”. Via 

telefonopkald kontaktede kredsbestyrelsen rigtig mange medlemmer for at spørge om, hvad 

de kendte til i SL og hvad de havde af ønsker til SL. Det gav rigtig mange gode snakke mellem 

kredsbestyrelsen og medlemmerne rundt omkring i kredsen, om både stort og småt. I 

skrivende stund arbejdes der med at trække oplysninger ud fra samtalerne. Det er 

tilbagemeldinger, som kredsen vil arbejde videre med. Generelt var der en oplevelse af, at 

langt de fleste oplevede et godt samarbejde med kredsen. Dog må vi erkende, at flere af vores 

medlemstilbud, både centralt og lokalt, ikke er blevet formidlet godt nok ud til vores 

medlemmer. Her må vi tænke i nye baner for at nå bedre ud til langt flere medlemmer. 

I den forgangne periode har vi igen fået gang i vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer 

hvert kvartal. Vi har oprettet vores egen Facebook side og det håber vi, er medvirkende til at 

vores forskellige tilbud kommer ud til flere medlemmer. 

Arbejdsmiljøområdet: 

I perioden har vi haft stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Vi kan på baggrund af 

tilbagemeldinger fra tillidsvalgte, samt henvendelser til kredskontoret se, at arbejdsmiljøet 



mange steder er under pres. Det kan være på baggrund af færre ressourcer, flere komplekse 

opgaver, udad reagerende borgere, sygemeldinger på grund af stress og meget andet. 

Kredsen har haft fokus på at styrke TRIO samarbejdet, både via temadage, møder og ved at 

publicere pjecen Arbejdsmiljø og Tillid – en god håndbog til inspiration for TR, AMR, og 

ledere samt hvem der ellers måtte have interesse i at læse vores synspunkter og input til 

arbejdsmiljøindsatsen. Ligeledes er der udviklet oplæg, som kan bruges til arrangementer om 

forskellige arbejdsmiljøemner.  

Som tillidsrepræsentant, som leder og som arbejdsmiljørepræsentant er man en del af en 

TRIO. Et samarbejde mellem tre væsentlige funktioner, der skal få hverdagen på 

arbejdspladsen til ikke bare af hænge sammen, men netop at arbejde sammen. Det vil vi fra 

kredsen rigtig gerne støtte op om, da vores erfaring er, at et godt TRIO samarbejde bliver til 

glæde for hele arbejdspladsen. 

Kredsen har i flere år haft TR netværk i kommuner og region, som vi i den forgange periode 

har arbejdet på at sammenkoble med arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi håber på den måde at 

støtte op om et endnu bedre samarbejde mellem de tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. 

Alle nye tillidsrepræsentanter kommer til en introduktionsdag på kredskontoret, men vi har nu 

i nogle år også inviteret alle nye arbejdsmiljørepræsentanter til en samtale på kredskontoret. 

Her er der fokus på den enkelte arbejdsmiljørepræsentant og lige præcis deres arbejdsplads og 

hvad der måtte være af særlige opmærksomhedspunkter. Derved sikrer vi målrettet sparring, 

udlevering af relevante materialer samt et signal om, at vi ønsker et tæt samarbejde med 

både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

På nogle arbejdspladser, hvor der har været særlige udfordringer, har vi taget initiativ til 

dialog med ledelsen og de tillidsvalgte for at vi sammen kunne drøfte mulige løsninger. Dette 

har også været med til at øge vores kendskab til de opgaver og udfordringer, der er ude på 

arbejdspladserne. Vi oplever, at der bliver taget rigtig godt imod vores initiativ til dialog. 

På en af vores arbejdspladser, som af flere årsager har været i mediernes søgelys, 

Forsorgshjemmet Saxenhøj i Guldborgsund, har vi både deltaget i en arbejdsgruppe i 

kommunen og haft møder med medlemmerne og ledelsen. Kredsformand Lisbeth Schou var så 

heldig at få mulighed for at være med en dag på arbejde. Det er sådanne ting, som samlet set 

giver os et grundigere billede af de udfordringer det giver, med de forskellige beslutninger og 

pålæg, der er fulgt med de forskellige anmeldelser og episoder. Vi arbejder både med 

udfordringerne lokalt, men bringer også vores viden med ind til arbejdsgrupper centralt med 

det formål at påvirke den politiske dagsorden på området. 

Faglige selskaber: 

Igennem mange år har SL haft en del netværk, som har været centreret omkring specielle 

fagområder. Disse netværk er nu nedlagt og nye strukturer har set dagens lys. 

6 faglige selskaber er oprettet, ikke alle er endnu trukket i arbejdstøjet. Ideen med et fagligt 

selskab er at skabe et fællesskab for medlemmer, som arbejder inden for et af disse 6 

arbejdsområder. Her skal alle medlemmer kunne hente inspiration, sparring og faglig 

udvikling. De faglige selskaber vil arrangere konferencer med fagspecifikke emner og det vil 

blive muligt at dele viden og erfaringer på tværs af landet. Alle medlemmer tilknyttes 

automatisk et fagligt selskab, som knytter sig til arbejdsområdet og det bliver desuden muligt 

at tilmelde sig endnu et fagligt selskab efter eget valg. Vi tror på, at denne struktur vil 

https://storstroem.sl.dk/media/6897/pjece-arbejdsmiljoe-og-tillid-2017.pdf


tilgodese alle vores medlemmer og give endnu større mulighed for målrettet information om 

netop de fagområder, som optager vores medlemmer.  

Familieplejeområdet: 

Hos Socialpædagogerne er vi også glade for traditioner. Her skal nævnes forbundets samlede 

indsats i ugerne 4 og 5. Disse 2 uger har i flere år været øremærket til en samlet indsats på et 

nøje udvalgt område. I 2017 rettede vi vores blik mod familieplejeområdet. Den lokale indsats 

resulterede i en konference i Ringsted fælles med 3 andre kredse. Her havde vi inviteret flere 

oplægsholdere, som berørte aktuelle emner inden for området. I uge 5 afholdte vi et lokalt 

arrangement i Nykøbing F. Her var der et fagligt emne på dagsordenen og ca. 80 familieplejere 

lyttede til et særdeles spændende oplæg og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi var 

særdeles glade for den store tilslutning til dette arrangement.  

Samtidig gennemførte vi opringninger til mange af vores familieplejemedlemmer. Vi havde 

brug for, og stor lyst, til at komme i tættere dialog omkring ønsker og forventninger til os som 

familieplejernes fagforening. Vi fik mange gode og lange samtaler med mange af jer 

familieplejere og der pågår nu en bearbejdning af alle disse mange samtaler, med det formål 

at tilrette vores indsats på området. 

Og det skulle senere på året vise sig, at vi fik endnu tættere kontakt i 2 af vores kommuner. 

Her dukkede en del vederlagsnedsætteler op. Det var helt uacceptabelt og det lykkedes i 

begge kommuner at få standset denne uværdige proces og det endte med nye modeller for 

blandt andet fastsættelse af vederlag i begge kommuner.  

Kredskontor og medlemsservice: 

På kredskontoret arbejder alle ansatte/valgte hele tiden på at optimere servicen til alle 

medlemmer. Det kræver, at vi jævnligt tager vores sagsgange op til revision med det formål 

hele tiden at gøre al ting lidt bedre. Vi har på kontoret i gennem længere tid arbejdet med en 

ændret struktur og der er nu en plan klar. Fra 1. september 2017 arbejder vi i teams, som 

relaterer sig til de enkelte kommuner/region. Hvert team består af 1 frikøbt, 1 konsulent og 1 

administrativ medarbejder. Desuden tilknyttes kredsens sagsbehandler til alle teams og alle 

teams kan desuden trække på endnu en konsulent. På denne måde mener vi, at vi kommer 

tættere på både medlemmer og tillidsvalgte og vi kan sikre ”den røde tråd”. De politiske 

beslutninger, der træffes i de enkelte kommuner, har stor indflydelse på alle medlemmers 

arbejdsforhold og trivsel og de enkelte teams kan på grund af sammensætningen komme 

rundt om alle forhold. Når kredsens medlemmer henvender sig til os, vil man ikke opleve en 

forskel. Resulterer henvendelsen i en sag, vil denne blive behandlet af et team, som har et 

stort kendskab til den enkelte kommune/region. 

Vi vil slutte denne beretning med at udtrykke en stor, stor tak til alle jer, der i årets løb har 

deltaget i vores arrangementer. I gør SL Storstrøm levende og i den kommende periode vil vi 

lægge alle kræfter i at fortsætte udviklingen af kredsen. Tak til tillidsvalgte, som hver eneste 

dag er i kontakt med mange, mange medlemmer og som til stadighed arbejder for gode 

forhold på arbejdspladsen. I gør det godt og vi håber inderligt, at det gode samarbejde mellem 

jer og kredskontoret må fortsætte i 2018. 

 

Kredsbestyrelsen  

kreds Storstrøm 


