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Mundtlig beretning GF 2018 

Indledning:  

Så gik der endnu et år, både hos Socialpædagogerne kreds Storstrøm, og på forunderligvis også i 

det omkringliggende samfund. Man kan måske godt falde i den grøft, at koncentrere sig lidt mere 

om det nære, men ikke os, og ikke i det forgangne år. Året har budt på en overflod af vigtige, 

interessante, gribende og spændende (nogen gange lidt for spændende) begivenheder, som alle 

har haft stor indflydelse på livet i kreds Storstrøm. 

Vi skal prøve at dele nogen af disse oplevelser med jer, og vi vil meget gerne efterfølgende 

debattere både de områder, som vi berører i beretningen og også gerne det, som ikke er sagt, 

men som alligevel fortjener et par ord med på vejen. 

Kommuner/region  

Hvis vi nu for en kort stund kunne forestille os et nyt landskab i den kommunale og regionale 

verden, så så det landskab sikkert en del anderledes ud end virkeligheden afslører. I den ideelle 

verden var der i alle kommuner vilje og økonomi til at sikre alle vores medborgere et trygt og 

sikkert liv, fyldt med oplevelser, glæder og livskvalitet baseret på den enkeltes ønsker.  

Lad mig med det samme afsløre, at sådan ser det overordnede billede ikke ud. Og selv om vi har 

sagt dette ved mange tidligere generalforsamlinger, så må vi igen konstatere, at vores 

arbejdsområde, i flere kommuner, er udsat for et ekstremt hårdt pres.  

Jeg er ikke så meget i tvivl om, at der er en vilje hos det politiske niveau til at løse disse 

udfordringer, men det ser nu lidt ud, som om den gode vilje drukner i diskussioner om økonomi, 

serviceniveau, struktur og effektiviseringer. Gode velfungerende tilbud, som giver stort indhold i 

flere borgeres liv, lukkes eller omstruktureres. Kun på grund af økonomi.  

Kommunernes serviceniveau debatteres lystigt, men alt for ofte med den vinkel, at vi ikke har råd 

til at bevare det eksisterende niveau. Og hvor gør det så mindst ondt at skære. Men skal det være 

udgangspunktet, nej vel! 

Og d. 21. november sidste år, havde vi så alle muligheder for at tage aktivt stilling til, hvilken 

politik vi helst så i vores egen kommune. Der blev nemlig afholdt valg i kommuner og region. 

Sammen med de andre forbund i LO, blev der afholdt flere forskellige debatarrangementer, hvor vi 

ihærdigt forsøgte at få borgerenes velfærd og det socialpædagogiske arbejdsområde sat på 

dagsordenen.  

Det lykkedes nogen gange, men vi måtte også erkende, at skoleområdet mange steder fik en 

opmærksomhed, som var svær at trumfe. Så vi supplerede med at invitere de 16 socialpædagoger, 

- og medlemmer, som stillede op til valget i både kommuner og region. Nogen takkede ja, og vi 

mødtes med nogle meget engagerede kandidater og udvekslede synspunkter på vores fælles 
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interesseområde. Efter valget har vi igen afholdt møde med de kandidater, der blev valgt ind i 

byråd. Desværre blev ingen af vores medlemmer valgt ind i regionsrådet. 

OK 18  

I foråret 18 skulle slaget om fornyelse af de fleste af vores overenskomster stå. Optakten til 

overenskomstfornyelsen var medlemsmøder, information og indsamling af krav til den nye 

overenskomst. 

Og det stod hurtigt klart, at det som I og vores andre medlemmer ønskede allermest, var generelle 

lønstigninger, fokus på arbejdsmiljø og bedre vilkår for arbejde på ubekvemme tider. 

Vores krav blev sammen med krav fra de 9 andre kredse sendt til forbundet og Hovedbestyrelsen 

udtog herefter forbundets samlede krav til OK 18. 

 

Undervejs blev forhandlingerne dog sat i stå på grund af manglende forhandlinger på 

lærerområdet. Da forhandlingerne blev genoptaget, stod det ret hurtigt klart, at parterne var langt 

fra hinanden, og vi måtte se i øjnene, at en konflikt kunne blive resultatet. 

Vi gik derfor i gang med det forberedende arbejde og vi udtog i alt 7 arbejdspladser, som skulle i 

strejke, hvis konflikten blev en realitet. Selv om vi godt vidste, at det på mange planer er ”træls” at 

skulle i konflikt, så blev beslutningen modtaget godt alle steder. Vi holdt møder på alle de 7 

arbejdspladser, og forhandlede nødberedskaber i samarbejde med vores tillidsrepræsentanter. Så 

vi var klar. 

Den 23. februar brød forhandlingerne sammen på statens område og hurtigt derefter fulgte både 

det regionale og det kommunale område. Det betød, at der blev varslet konflikt til start d. 4. april. 

Hurtigt svarede arbejdsgiverne igen med en omfattende lockout. Dette ville betyde, at 

forfærdende mange medarbejdere på det offentlige område ville blive ramt af konflikt, og vi stod 

nu overfor en alvorlig situation for det meste af Danmark. Og nu rykkede forskellige forbund i 

kommunerne endnu tættere sammen. Her blev skabt samarbejdsflader, som vil række langt ind i 

tiden efter en konflikt.  

Ved hjælp af forligsmanden (som er en kvinde), blev en konflikt i sidste minut afværget, og 

resultatet af mæglingen blev sendt til urafstemning. Og det blev et overbevisende ja med 93,4 % af 

stemmerne. Stemmeprocenten blev på 52 %, og den kunne vi godt have ønsket var en smule 

højere. Det er vores vurdering, at vi fik en fin aftale, som sikrer en reallønsfremgang. Lærernes 

krav om en forhandlet arbejdstidsaftale blev desværre ikke opfyldt, men der blev nedsat en 

kommission, som skal udarbejde forslag til en ny aftale. 

TR/AMR: 

På mange måder kan det være godt at være stor og mange. 
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Til andre tider kan der også være fordele ved at være lidt færre. 

I kreds Storstrøm har vi pt. 51 tillidsrepræsentanter. Det betyder, at vi har tillidsrepræsentanter på 

de fleste arbejdspladser med mere end 5 ansatte på vores overenskomster. Der er dog nogle få 

arbejdspladser, hvor vi stadig mangler, som dækkes af kredsen med hjælp fra vores 

fællestillidsrepræsentanter.  

At have 51 tillidsrepræsentanter gør, at de fleste af vores medlemmer er dækket af en 

tillidsrepræsentant, men også at det er et antal, som gør det muligt for kredskontoret at have et 

tæt samarbejde om opgaven, som skal løses. Det ville dog være helt komplet, hvis vi fik en TR 

repræsentant på alle arbejdspladser. 

På andre områder kan jeg godt være lidt misundelig på vores større kredse i SL, men ikke her! Det 

betyder så meget for os på kredskontoret, at vi kender vores tillidsrepræsentanter og kender til 

deres udfordringer i hverdagen. Men også her gør vi hvad vi kan, for at have et tæt samarbejde. 

75 AMR´ere er selvfølgelig en lidt større mundfuld at have kontakt til, men vi gør, hvad vi kan. Alle 

nye arbejdsmiljørepræsentanter kommer til en introsamtale med faglig konsulent Sonja, hvor hun 

introducerer dem til forskellige arbejdsmiljørelevante materialer og giver dem sparring på deres 

opgave. Alle arbejdsmiljørepræsentanter bliver inviteret til netværksmøder med 

tillidsrepræsentanterne 2 gange om året og derudover er der mindst 2 årlige møder, hvor både 

arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter deltager sammen. Vi er meget interesseret i 

at understøtte et godt samarbejde mellem TR og AMR, da det er i alles interesse og den bedste 

hjælp til vores medlemmer ude på arbejdspladserne. Og det tætte samarbejde med TR og AMR 

giver os et unikt indblik i, hvad der sker rundt omkring på arbejdspladserne. 

I sager om sygdom på grund af arbejdet, samarbejdsvanskeligheder eller andre 

arbejdsmiljøudfordringer ser vi fordelene ved samarbejdet. Det gælder både i støtten til det 

enkelte medlem, men også for at rejse problematikker i Med systemet eller 

arbejdsmiljøgrupperne, for her at få ændret på forhold, der er belastende for arbejdsmiljøet og 

lave forbyggende tiltag. 

Litauen: 

2017-2018 har været en periode, hvor der er sket meget i vores engagement i Litauen. 

Der er blevet etableret et formaliseret samarbejde mellem et universitet i Vilnius og Absalon i 

Danmark. Så nu kan pædagogstuderende tage i praktik i Litauen, som ERASMUS- studerende. 

Der er nu skabt mulighed for studielejligheder blandt andre studerende fra forskellige lande, som 

har været et ønske fra os i flere år, da det giver mulighed for et interessant studiemiljø. 
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For nuværende har vi et børnehjem og en specialbørnehave som praktiksted og begge steder kan 

have 2 studerende af gangen. Der bliver stadig kigget på nye muligheder for spændende 

praktiksteder i Litauen. 

PT melder Absalon om 3-4 studerende, som er interesseret i at starte i praktik i Litauen til 

december. 

Socialpædagogerne i Fremtiden: 

Projektet Socialpædagogerne i Fremtiden nærmer sig sin slutning ved udgangen af 2018. 

I projektets periode har vi haft særligt fokus på arbejdsmiljø, nye jobarenaer, medlemsaktiviteter 

og synlighed på forskellige måder. 

Pjecen Arbejdsmiljø og tillid er blevet opjusteret og ligger nu som et dynamisk værktøj online på 

vores hjemmeside. 

På kredskontoret har vi rigtig mange henvendelser, der går på forskellige 

arbejdsmiljøproblematikker. Det er både vold, mobning, samarbejdsproblemer, ekstra krav og 

nedskæringer, som slår tydeligt igennem på arbejdsmiljøet. 

Man kan blandt andet se ud på tallene, vi har fået fra vores arbejdsskade enhed for 2017: 

Samlet erstatninger for 2017: 122.622.361 kr. 

Mén: 11.798.964 kr. 

Tab af erhvervsevne: 108.634.430 kr. 

Svie og smerte: 979.505 kr. 

Tabt arbejdsfortjeneste: 1.199.789 kr. 

Andet: 9.680 kr. 

Uhyggeligt, når man tænker på udviklingen i samfundet, arbejdsmiljøet og den enkelte. Men et 

flot resultat fra vores arbejdsskadeenhed. 

Også sager i forhold til medlemmer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet, fylder 

mere på kredskontoret. Så vi har både fokus på arbejdsmiljø hos det enkelte medlem og på 

arbejdspladsniveau. 

Kreds Storstrøms Facebookside har været medvirkende til, at vi kan få vores budskaber ud til flere 

medlemmer end tidligere. Det kan vi blandt andet se på tilmeldinger til vores arrangementer, og at 

vores opslag deles af mange.  
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Det er nok en tilsnigelse at kalde det et nyt jobområde, men inden for ældreområdet ser vi en 

vækst af antallet af medlemmer. Det gælder både på det almene ældreområde samt på demens 

området. Det giver rigtig god mening, at ansætte pædagoger på ældreområdet og vi forsøger at 

skabe faglige netværk for dem og håber også, inden længe, at det lykkes at få valgt 

tillidsrepræsentanter på området. Der er dog stor forskel på antal af ansættelser fra kommune til 

kommune. 

Også i jobcentre og på uddannelsessteder har de fået øjnene op for, at socialpædagoger med 

deres faglige kompetencer kan bidrage til opgaveløsningen. Senest har et byggefirma henvendt sig 

om at ansætte en pædagog, der skulle være mentor for deres elever og praktikanter. 

SL kreds Storstrøm gennemførte i 2017 en lokal medlemsundersøgelse ved at ringe til 

medlemmerne, da vi var og stadig er nysgerrige på forskellige områder. 

Dels er ønsket om at kredsen skal opleves som nærværende, vedkommende og synlig blandt 

medlemmerne, og derudover er målet, at give medlemmerne mulighed for at have indflydelse på 

de fokusområder, som kredsen skal arbejde med fremadrettet. Ydermere er vi nysgerrige på, om 

medlemmerne kender til de forskellige tilbud og muligheder, som der er både fra SLC og kredsen 

lokalt. 

Vi er nået ud til forskellige stillingsgrupper. Det har været socialpædagoger i basisstillinger, 

familieplejere, familieplejekonsulenter, ledere, mellemledere, ansatte i det private og offentlige, 

for blot at nævne et udsnit af dem, vi nåede ud til. Vi har været i kontakt med ca. 10 % af 

medlemmerne i kreds Storstrøm. 

Nogle af medlemmerne har været meget fokuseret på at svare kort og præcist på hvad vi gerne 

ville vide, mens mange andre har været lange og udtømmende, som en dialog om fagforeningen 

og vores opgaver. 

Tilbagemeldingerne er spændende og sætter tanker i sving, når man gennemgår dem. 

I samtalerne har vi blandt andet spurgt ind til om der var noget, som kredsen skal gøre mere eller 

mindre af, og om der er noget man savner fra kredsen. 

Kredsbestyrelsen arbejder videre med såvel de positive, som de kritiske tilbagemeldinger. Der 

bliver givet stort udtryk for tilfredshed med vores flere medlemsarrangementer og kredskontorets 

sagsbehandling.  

Vores medlemsarrangementer har været delt op i 3 kategorier: 

- Generelle emner for alle medlemmer 

- Arbejdsmiljøtemaer 

- Fagfaglige emner 
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Der har generelt været god opbakning til vores medlemsarrangementer. Det er vi rigtig glade for, 

da vi ved, hvor travlt I har derude på arbejdspladserne. Og tilbagemeldingerne er jo typisk også; 

det er rigtig dejligt at komme afsted og især, når det er samme med andre kolleger. Det giver in 

put både på den sociale og faglige del. 

Synligheden er fortsat en udfordring, selv om der arbejdes med den på flere fronter. Det vil også 

fortsat være et fokusområde for kredsbestyrelsen. 

Resultaterne fra den store landsdækkende medlemsundersøgelse fra 2017 viser meget det samme 

resultat. Overvejende tilfredshed, men stadig med områder, som kræver opmærksomhed og 

nytænkning. 

Her den 24. september 2018 vil vi have vores afsluttende konference, hvor erfaringerne vil blive 

fremlagt grundigere og vi vil arbejde på, hvad der skal prioriteres i vores videre arbejde på den 

baggrund. 

Så herfra skal der lyde en stor opfordring til at melde sig til konferencen. Vi vil rigtig gerne have 

jeres bidrag til, hvad og hvordan der skal arbejdes videre, efter vi afslutter Socialpædagogerne i 

Fremtiden til nytår. 

Familieplejeområdet 

Igennem snart mange år har familieplejerne ønsket sig en overenskomst, eller alternativt en form 

for central aftale, som sikrer familierne trygge arbejdsforhold.  

Og igennem lige så mange år har SL forsøgt at rejse dette krav over for KL. Og således også i det år, 

der er gået.  

På grund af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, besluttede forbundet at 

sætte drøftelsen med KL på stand by, indtil disse forhandlinger var overstået. Det er de så nu, og 

kontakten til KL er genoptaget. Der har været afholdt flere møder med KL, og der har været 

givende meningsudvekslinger. Men endnu ingen overenskomst.  

Disse drøftelser med KL har jo bestemt ikke betydet, at vi lokalt har placeret os på ventepladsen. 

Der er stadig familier, som sættes ned i vederlag uden egentlige begrundelser, ja nogen endda 

uden handleplaner på børnene. Alt for ofte synes den egentlige begrundelse at være økonomi. 

Nogen kommuner har besluttet nye retningslinjer for vederlagsfastsættelser, og selv om det ser 

rigtigt ud på papir, så er det altså helt umuligt at sætte børn ind i et skema.  

Og adoptioner uden samtykke, også kendt som tvangsadoptioner, spøger stadig. Direkte adspurgt, 

fortæller statsforvaltningen, at der er rejst 26 sager om tvangsadoption siden 2009. 12 af disse 

sager er rejst siden 2015, hvor reglerne for adoption uden samtykke blev lempet. Det er ikke 

mange sager på landsplan, men det tegner dog et billede af, at antallet er steget voldsomt efter 

2015. En udvikling, som vi bestemt holder skarpt øje med. 
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Kontoret  

På grund af forårets overenskomstforhandlinger, og måske især forberedelsen af en konflikt, har 

hverdagen på kredskontoret i perioden set noget anderledes ud. For at sikre at alle medlemmer 

kunne få svar på konfliktspørgsmål, ændrede vi vores telefontider og vi trak så mange ressourcer 

hjem på kontoret, som det overhovedet var muligt. Det betød, at der ikke blev holdt så mange 

møder uden for kredskontoret, hverken med konsulenterne eller Tina og jeg. Møder vedr. konflikt 

blev prioriteret højt, og det har, måske, i nogle tilfælde betydet, at vores medlemmer har følt, at vi 

ikke var så tilgængelige, som vi ellers plejer at være. Og det skal vi naturligvis beklage. Og vi håber 

inderligt, at vi her på bagkant af konflikten, har fået fanget op på de henvendelser eller møder, der 

har måttet vente. 

Men det gav god mening at trække ressourcer hjem. Set i lyset af den forestående konflikt, var det 

absolut nødvendigt, at vi vidste, hvor vores medlemmer var ansat. Vi havde jo brug for at kunne 

komme i kontakt med de medlemmer, som evt. blev lockoutet, og ikke mindst skulle vi jo vide, 

hvem der evt. skulle modtage konfliktunderstøttelse fra forbundet. Så vi opfordrede alle vores 

medlemmer til at kontakte os, hvis de mente, at vi havde urigtige oplysninger. Og det var der 

heldigvis rigtig, rigtig mange, der gjorde. Det gav en hel del tastearbejde. Men den tid var givet 

rigtig godt ud. Jeg skal dog stadig opfordre til at huske at give os besked, hvis I skifter job, får nyt 

telefonnummer, mailadresse eller andet vi bør vide.  

Men der er jo også en tid efter den truende konflikt. Og det er lige nu. Der er stadig travlt på 

kontoret, men det skal nu nok gå. Det kan jeg sige med overbevisning i stemmen, fordi holdet på 

kontoret er det rigtige. Der bliver knoklet igennem, der er ”ups and downs”, nøjagtig som på 

enhver anden arbejdsplads. Så tusind tak for jeres vilje og evne til at løse komplicerede sager. Tak 

for gode grin og tak for jeres lyst til at afprøve nye tiltag, som udtænkes i Tinas og min hjerne. Og 

specielt tak for jeres lyst og mod til at udfordrer os på vores ideer.  

Og det var så alt, vi havde valgt at bringe i beretningen denne gang. De berørte emner er jo kun en 

flig af alt det arbejde, der foregår på kredskontoret.  Vi vil meget gerne fortælle om en hel del 

mere, men igen har kunsten været at udvælge de områder, der ligger os stærkt på sinde og som 

har fyldt hverdagene på godt og ondt. Både hos os og hos jer. 

Og lad mig slutte med en opfordring, som jeg faktisk tror, I har hørt før. Vi vil gerne på besøg hos 

jer, så tag nu og inviter os. Vi kommer gerne, både til en kop kaffe med få deltagere, eller det store 

kagebord med mange deltagere. Og vi kan godt overtales til selv at tage kage med.. Så sig bare til. 

Tak for ordet! 

 


