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Referat fra generalforsamling i kreds Storstrøm d. 31. oktober 2017 

1. Valg af dirigent(er)  

Lise Petersen og Anders Ellegaard blev enstemmigt valgt 

2. Valg af referent(er)  

Lene Kristensen og Lene Jørgensen blev enstemmigt valgt 

3. Valg af stemmetællere 

Pia Rasmussen, Camilla Larsen, Ulla Houldcroft, Bettina H. Larsen, Knirke Ullerup blev  

enstemmigt valgt 

Dagordenen blev herefter enstemmigt godkendt. 

4. Kredsbestyrelsens beretning v/Lisbeth Schou og Tina Hansen 

Kommentarer til beretningen: 

Mårten Mårtensson: 

Det er godt med fokus på arbejdsmiljøet i TRIO-samarbejdet. Arbejdsmiljøet er også en 

vigtig forudsætning for familieplejerne for udførelse af deres arbejde. Vi skal også 

indtænke fokus på arbejdsmiljø for familieplejere.  

Lisbeth Schou: 

Enig med Mårten – det er et væsentligt parameter. SL går ikke ind i børnesager, men i 

familieplejernes arbejdsforhold. Det er en væsentlig debat, som jeg vil bære med i 

styregruppen for familieplejere.  

 

Finn Olsen: 

FOA har lavet en opgørelse over antallet af sygedagpengesager. Den viser en stor 

stigning. Er der lavet en lignende opgørelse i SL, oplever SL ligeledes en stigning? 

 

Lisbeth Schou: 

Vi vil undersøge, om vi har en lignende opgørelse. 

 

Helle Riis: 

Tak for beretningen. Inddragelse af frivillige. Vi skal definere vores kerneopgaver og ud 

fra det se, hvor der er plads til de frivillige.  

 

Lisbeth Schou: 

Enig. Optimalt, at vi bliver i stand til at definere opgaver, så der bliver plads og rum til 

de frivillige.  

 

Klaus Jensen: 

Hvad kendetegner os som kreds? Vi befinder os i det sydlige Danmark. Vi oplever, at vi 

får mindre i løn end i de større byer – det er et ligestillingsproblem. 

Det er vigtigt, at have fokus på arbejdsmiljøet. Lokalt oplever vi, at sygemeldte bliver 

hjemme og ikke kommer tilbage.  

Hvad er vores kerneydelse? Vores borgere eller systemet? 

 

Tina Hansen: 

Arbejdsmiljø har mange ansigter. Vi skal ikke dokumentere for dokumenterings skyld – 

det skal vi påvirke.  

Temaaften om kerneydelse – fokus på dokumentation, som kan blive kontrol. Det skal 

komme borgeren til gode og ikke bare være for systemets skyld.  

 

Silvette Kjær: 

Der skal være tydelige spilleregler for frivilligt arbejde. Det er kun ydelser, der ligger i 

borgerens fritid – det skal vi holde fast i. 
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Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

5. Regnskabet v/Torben Feldskov 

 

Læs regnskab og budgetforslag 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

 

Jan Vium, kredsformand i kreds Midtsjælland, holdt en hilsningstale. 

 

6. Socialpædagogerne i fremtiden v/Mårten Mårtensson 

Jens Henrik Larsen:  

Spurgte ind til ældreområdet.  

Mårten Mårtensson:  

Vi holdte et møde med de medarbejdere, der er ansat ved ældreplejen i kommunen, 

idet der typisk kun er ansat en pædagog ved hver enhed og derfor har de ikke haft 

nogen TR.  

Vi ønskede at vide, hvad de efterspørger af arrangementer. 

Et fokuspunkt til møderne har været, hvordan vi kan bakke op om jer. 

Tina Hansen:  

SL har udgivet en hvidbog om demens. Der har lige været afholdt en 

demenskonference om, hvordan man kan støtte op om den demente og de pårørende. 

Vi ønsker at bakke op om pædagogernes faglighed på området.   

Finn Olsen:  

Det er godt, at der er fokus på området. Faglige seniorer har fokus på det. 

Jeg stiller op til Ældrerådet i Guldborgsund kommune. Vil gerne invitere SL til møde i 

Ældrerådet sammen med flere faggrupper.  

Vivi Henningsen: 

Lige om lidt åbner det nye fængsel – her skal vi være opmærksomme på, at der også 

bliver ansat pædagoger.  

7. OK 2018 v/Lisbeth Schou 

Læs krav til OK 2018 her  

Leif Utermöhl: 

Ros til at familieplejerne også er kommet med, men det har taget sin tid.  

Vi er glade og stolte over, at OK for familieplejere blev udtaget som krav. Godt, at vi får 

mulighed for at komme med til bordet. Tak for den store indsats.  

Jens Henrik Larsen: 

Træt af lokal løndannelse. Enten er midlerne brugt på noget andet eller også er der ikke 

nogle overhovedet. Hvad er SL´s indtryk af lokal løndannelse? 

Lisbeth Schou:  

Det er ofte op af bakke. Vi har afholdt et kursus for tillidsrepræsentanter, hvor der blev 

regnet på, om midlerne var udmøntet. Resultatet viste, at flere fik mere end den 

samlede ramme.  

Der er ikke så mange midler til forhandling. Der er ved de sidste 2 

overenskomstforhandlinger ikke blevet afsat flere midler til lokal løndannelse.  Der er 

kun tilbagefaldsmidler til forhandling.  

Jan Vium:  

Har kendskab til en af Københavns omegnskommuner, som kun vil arbejde med lige tal. 

https://storstroem.sl.dk/media/8049/regnskab-og-budget-til-gf-2017.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/8316/krav-til-ok-2018.pdf
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Altså 6-8-10 vederlag. Og kun forhandling hver 4. år, samt at vederlagene kan 

forhandles op og ikke ned.  

Vi kan ikke oplyse navnet på kommunen endnu, men vi kan høre, det er en kommune, 

som tager familieplejearbejdet alvorligt, og det er et arbejde, der skal anerkendes. 

Klaus Jensen:  

Ligelønsdebat. Normalt er det baseret på køn og pædagogfaget er et traditionelt 

kvindefag, som har en lavere løn end andre faggrupper med samme niveau 

videreuddannelse.  

Hertil kommer områdetillægget, som også skal udfases – der er et stykke vej – men vi 

tager fat på det.  

Demografisk: Hvordan hjælper vi som fagforening med at afværge, at landet knækker 

midt over – stor ulighed i forhold til geografi.  

Lisbeth Schou:  

Generelle krav bliver forhandlet i forhandlingsfællesskabet. Nu går spillet i gang om, 

hvad vi kan blive enige om.  

8. Indkomne forslag v/Lisbeth Schou 

 

Læs det indkomne forslag 

 

Forslag om minimumsdagsorden til næste års generalforsamling i forhold til den 

skriftlige beretning. 

Lisbeth fremlagde forslaget og baggrunden herfor. 

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

9. Fremtidigt arbejde v/Lisbeth Schou 

 

Læs Fremtidigt arbejde 

 

Annelise Juhl:  

Hvordan vil man sikre fuldtidsstillinger? 

 

Lisbeth Schou:  

Oplevet, at der kommer medlemmer, der opsiges og efterfølgende genansættes på 

færre timer.  

Vi er ikke interessererede i, at vores medlemmer skal basere deres økonomi på 

baggrund af ekstratimer.  

For få ressourcer at gøre godt med.  

Gjort opmærksom på det og gå i dialog med arbejdsgivere. Tale med tillidsvalgte om 

ikke at kompensere på grund af for få midler.  

 

Vivi Henningsen: 

Sikre fuldtidsstillinger, men også arbejdsmiljøet. Flere ønsker at gå ned i timer for at 

kunne holde til det arbejdsmiljø, der er på arbejdspladsen  

Marianne Albertsen:  

Mere i løn, da man ikke kan klare sig på deltid. Tage det med til OK 2018. 

Torben Feldskov:  

SL må sige højt rigtig mange gange, at hvis I/arbejdspladserne vil tiltrække de unge, så 

er I nødt til at gøre forholdene gode og attraktive. 

Rekruttering af kvalificeret personale er en udfordring. 

Tina Hansen: 

Deltag gerne ved valgmøderne. Gør politikerne opmærksomme på deres ansvar som 

arbejdsgivere. Det er også en måde at påvirke på. 

https://storstroem.sl.dk/media/8249/indkomne-forslag-2017.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/8249/indkomne-forslag-2017.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/8059/fremtidigt-arbejde-generalforsamling-2017.pdf
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Ulla Houldcroft:  

Ser ikke, at vi laver forhandlinger omkring bedre forhold for dem, som snart skal på 

pension – det mangler. Pensionsforhold for de ældre, så det bliver uden lønnedgang. 

Jens Henrik Larsen: 

Robusthed bliver brugt meget i stillingsannoncer – der er noget der i forhold til 

kommunikation.  

Klaus Jensen: 

Kommentar til Jens: Der findes ikke robuste medarbejdere, kun robuste arbejdspladser.  

Lone Kimer: 

EU-domstol har afsagt en dom om, at alle har ret til 37 timer. Har deltaget ved et 

valgmøde, hvor politikerne ikke kendte til deltidsstillingerne. Hvad gør vi i forhold til 

kommuner, som ikke overholder EU-dommen? Efterlyser restriktioner for at få 

kommunerne til at efterleve de regler, der er. 

Lisbeth Schou: 

Seniorvilkår ligger i OK 18. Lokalt laves der senioraftaler, men ikke så mange som 

tidligere.  

I forhold til robuste medarbejdere er vi enige med Klaus – der findes kun robuste 

arbejdspladser.  

Ned i tid: Ingen skal tvinges til fuldtid, men der skal være mulighed for frit valg.  

Fremtidigt arbejde blev enstemmig vedtaget. 

10. Størrelse af kredsbestyrelse og antallet at frikøbte v/ Tina Hansen 

Kredsbestyrelsen foreslog at fortsætte med samme antal som nu. 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

 

11. Kredsens budget v/Torben Feldskov 

 

Læs regnskab og budgetforslag 

Der er varslet ændringer på a-kasseområdet, a-kassen lejer lokaler af os. 

Torben Feldskov forklarede teknisk flytning af Mårtens lønudgift. 

Vi tager af formuen. Vi kan ikke samtidig sige, at vi er ambitiøse, men ikke bruge 

midler på det. Det er ikke guld og grønne skove, men et godt bud på, at vi har nået de 

ting, vi stemte ja til under fremtidigt arbejde. Det koster noget at nå noget.    

Ulla Houldcroft: 

A-kassen, hvordan ændrer den struktur? 

 

Torben Feldskov:  

Man ønsker at centralisere a-kassen. Derfor har a-kassen opsagt deres lejemål – det 

betyder, at kredsens udgift til husleje forøges.  

 

Lisbeth Schou:  

I forbindelse med centraliseringen bliver de lokale a-kassemedarbejdere i kredsene 

flyttet til Aarhus og København.  

Man ønsker at samle medarbejderne i et fællesskab i forbindelse med de nye 

dagpengeregler, som gør, at der er brug for mere faglig sparring hos hinanden. 

 

Budgettet enstemmigt vedtaget. 

 

12. Fonden til støtte v/Tina Hansen 

https://storstroem.sl.dk/media/8049/regnskab-og-budget-til-gf-2017.pdf
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I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamling, kan vores 

medlemmer sende en indstilling til prisen for den gode arbejdsplads. 

Til årets generalforsamling, havde kredsbestyrelsen behandlet og godkendt indstilling 

vedr. Intern afdeling Saxenhøj Forsorgshjem og var der sat fokus på nøgleord som: 

Metode, tværfagligt samarbejde, socialpædagogik og et højt, personligt engagement. 

Prisen på 25.000 kr. blev yderst velfortjent uddelt til Den Socialpædagogiske faggruppe 

på Intern afdeling Saxenhøj Forsorgshjem. 

 

13. Valg efter præsentation af kandidater 

 

A: Opstillet som kredsformand:  

Lisbeth Schou – enstemmigt valgt 

 

B: Opstillet som faglig sekretær:  

Tina Hansen – enstemmigt valgt 

 

C: Opstillet som kredskasserer:  

Torben Feldskov – enstemmigt valgt 

 

D: Opstillede som hovedbestyrelsesmedlemmer: 

Lisbeth Schou og Tina Hansen - enstemmigt valgt 

Herefter tog Lisbeth ordet og takkede de 3 kredsbestyrelsesmedlemmer, Jacob G. 

Pedersen, Morten Lundhøj og Dorthe Marland, som ikke genopstiller, for deres indsats 

og samarbejde.  

 

E: Øvrige opstillede til kredsbestyrelsen og supl. til KB: 

Vivi Henningsen   - 50 stemmer 

Mårten Mårtensson - 49 stemmer 

Klaus Birk Jensen  - 48 stemmer 

Lone Kimer  - 48 stemmer 

Hanne Sørensen  - 45 stemmer 

Kasper Lorentzen  - 42 stemmer 

Lene Fornitz  - 37 stemmer 

Silvette Kjær  - 28 stemmer 

Ole Qvistgaard  - 25 stemmer 1. suppleant 

Leif Utermöhl  - 25 stemmer 2. suppleant 

Hanne Chortzen  - 22 stemmer 3. suppleant 

 

F: Opstillede som kongresdelegerede + suppleanter: 

Ulla Houldcroft  - 46 stemmer  

Morten Lundhøj  - 43 stemmer  

Helle Riis  - 38 stemmer  

Anita Jørgensen  - 26 stemmer 1. suppleant 

Ole Qvistgaard  - 11 stemmer 2. suppleant 

 

G: Opstillede som kritisk revisor + suppleant for denne: 

Else Karlson – enstemmig valgt 

Finn Olsen supl. – enstemmigt valgt 

 

14. Evt.  

Anders Ellegaard: 

Tak for lån af Lisbeth, som kasserer i LO Næstved, som ved en ihærdig indsats har 

skabt et overskud i 2017.  

 

Marianne Albertsen:  

Er delegeret i PKA og har en hilsen med herfra. Som I kan se omkring overenskomsten, 
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så er pension vigtig, hamrende vigtig, også selvom man er ung. I kan altid gå ind på 

PKA`s hjemmeside www.pension.dk og få et overblik over sine pensionsindbetalinger. 

PKA giver netop nu mulighed for i år at indsætte op til 29.500 kr. på en alderssum og få 

7 % i rente. Opfordring til at bruge jeres pensionskasse. Tak for i aften.     

 

Karin Jørgensen: 

Tak for en god generalforsamling. Tak for den kandidatpakke, som hun har modtaget i 

forbindelse med, at hun stiller op til kommunalvalget.  

Husk at stemme til kommunalvalget og brug de politikere, som bliver valgt ind. De har 

brug for input fra jer. 

 

Vivi Henningsen:  

Tak for tilliden og tak for valget til kredsbestyrelsen.  

Husk at stemme ved kommunal og regionalvalget.  

 

Hanne Chortzen:  

Jeg var med til arrangementet Danmark for Velfærd i Odense. Hvor kan vi høre mere 

det – hvad sker der nu?  

 

Lisbeth Schou: 

SL har ikke været medarrangør, vi var kun med til at arrangere dagen i Odense.  

Oplysninger om Danmark for Velfærd ligger i de lokale LO-sektioner sammen med de 

andre forbund.  

 

Brigitta Gyllenborg:  

Demonstration den 20. november 2017 i Vordingborg med start på den Røde Plads.  

 

Lisbeth Schou: 

Tak for tilliden til Tina, kredsbestyrelsen og undertegnede.  

 

Tak til dirigenterne. 

 


