
 

 

Regnskab 2018 og budgetforslag 2020 Kreds Midtsjælland. 

Tekst Budget   

2018 

Regnskab   

2018 

Oprindeligt 

budget 2019 

 

Aktuelt budget  

                2019 

             Budget 

                 2020 

Organisatorisk tilskud 8.000.000                  7.944.900           7.881.000           7.881.000            8.125.000 

Socialpædagogerne i fremtiden 408.000                    404.760                                 

Vi er socialpædagogerne                  141.000               141.000 

Organisering                  259.000               259.000 

Renteindtægt                             0                                               0                             

Indtægter i alt 8.408.000                                     8.349.660 7.881.000 8.281.000                8.525.000 

      

Løn og ansættelsesforhold                    175.000                    126.310                      175.000               175.000             150.000          

TR møder og uddannelse                    400.000                               512.071                      350.000               350.000             400.000 

Arbejdspladsforhold                     75.000                      65.075                      100.000             100.000                              100.000 

Fag og uddannelse                     50.000                      52.415                50.000               50.000                                50.000 

informationsvirksomhed                     100.000                        49.438              100.000              100.000                          80.000 

projekter                                         +64.091                   

Fagligt område i alt                   800.000                     741.218                  775.000             775.000                            780.000 

      

Generalfor. og kongres                    150.000                            93.391                75.000               75.000                                       100.000    

Kredsbestyrelse                     60.000                       57.068                60.000               60.000                                60.000 

Organisatorisk samarbejde                    100.000                      114.351              100.000              100.000                                        120.000        

Sektioner/udvalg                       30.000                      45.978                30.000                30.000                                                50.000 

Rep. tilskud og bevill.                     20.000                         7.265                20.000                20.000                                20.000        

Medlemsmøder/arrangementer                     200.000                    265.680                            250.000              250.000                             250.000      

Organisat. område i alt                    560.000                    574.733              535.000              535.000                                          600.000         

      

Lokaleudgifter                   650.000                     742.515                        605.000              900.000                                              850.000 

Kontordrift                   650.000                    246.163                             350.000              300.000                                          300.000               

Afskrivninger                                                  171.400                  36.00               36.000 

Anlæg/anskaffelser                                 

Kontorhold m.v. i alt                1.300.000                 1.160.078              955.000          1.236.000                                  1.186.000           

      

Lønninger               5.900.000                 5.757.147            5.600.000           5.800.000                          6.300.000 

Lønninger mv i alt               5.900.000                 5.757.147            5.600.000           5.800.000                                 6.300.000 

      

      

Udgifter i alt                8.560.000                  8.233.176            7.865.000           8.346.000            8.866.000 

      

 Over/underskud                  -152.000                        116.484               16.000              -65.000                            -341.000 

      

Overført                 1.017.715                 1.017.715                         1.134.199                

      

Akkumuleret                   865.716                      1.134.199            1.069.199                      

 



 

Kritisk revisors bemærkninger til regnskab 2018 Kreds Midtsjælland 

 

Som kritisk revisor er det min opgave at gennemgå om kredsens regnskab afspejler målsætninger for 

Socialpædagogernes Landsforbund og beslutninger truffet af bestyrelsen for Kreds Midtsjælland. 

Som udgangspunkt for min kritiske revision har jeg modtaget en detaljeret gennemgang af kredsens økonomiske 

dispositioner og de politiske beslutninger, der ligger bag. Endvidere har jeg modtaget: 

Årsregnskab kreds Midtsjælland 2018 

Beretning og fremtidigt arbejde 

Oversigt over medlemsudviklingen 

Årsplan 2018 

Korrespondance med hovedforbundet om teknik i forbindelse med anlæg og afskrivninger 

Årsregnskabet er efter min opfattelse et udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau til gavn for kredsens medlemmer. 

2018 har herudover været præget af et stort arbejde med overenskomstfornyelsen i 2018. Et arbejde der må have 

krævet en nødvendig, men også ekstraordinær indsats fra kredsbestyrelsen, tillidsrepræsentanter og de enkelte 

medlemmer. 

Det er selvfølgelig altid betænkeligt når der sker en medlemstilbagegang – uanset hvor lille den er (som i kredsens 

tilfælde). Jeg skal derfor opfordre til, at der fortsat er et stærkt fokus på medlemsudviklingen og at der sættes fokus om 

der skulle være særlige medlemsområder, hvor der skal gøres en ekstra indsats. 

Jeg er overbevist om at kredsen har et stærkt fokus på kredsens økonomi og at der også økonomisk disponeres loyalt i 

forhold til beslutninger, der træffes af generalforsamling og kredsbestyrelse. 

På baggrund af min gennemgang skal jeg indstille regnskabet for 2018 til godkendelse på den kommende 

generalforsamling. 

 

Henning Jahn 

Kritisk revisor 

14. marts 2019 

 

 

 

 

 

 



 

Forudsætninger for forslag til budget 2020. 

 

Kredsen indtægter i 2020 består af organisatorisk tilskud og projektmidler fra de to projekter ”Vi er Socialpædagogerne” 

og organisering. Kredsen får 141.000,- kr. årligt i to år til ”Vi er socialpædagogerne” og til organiseringsprojektet 

259.000,-kr årligt i tre år.  Det organisatoriske tilskud er beregnet ud fra medlemstallet i første kvartal med en 

omregningsnøgle der omregner antal medlemmer til betalende heltidsmedlemmer. 

Kredstilskuddet er beregnet på baggrund 3051 medlemmer omregnet. 

I januar 2019 har kreds Midtsjælland 2933 heltidsmedlemmer heraf 205 familieplejere. Samlet set har kredsen 3775 

medlemmer i januar 2019. 

I marts 2019 har Kreds Midtsjælland 2985 heltidsmedlemmer heraf 199 heltids familieplejere. Samlet set har kredsen 

3845 medlemmer i marts 2019. (Medlemmene er opdelt i følgende grupper er: heltid, delltid, pensonister, efterløn, 

frikontingent, familiepleje bierhverv og gratis PFF)  

I september 2019 har kreds Midtsjælland 3018 heltidsmedlemmer heraf 189 familieplejere. Samlet set har kredsen 3824 

medlemmer i september 2019. 

I forbindelse med organiseringsprojektet har kredsbestyrelsen besluttet at arbejde mod et måltal på 300 flere (heltids) 

medlemmer over de tre år projektet løber. Projektperioden starter 1. januar 2019. 

Hvert nyt medlem giver 2200 kr. årligt i indtægt. 

Kredsbestyrelsen har besluttet at styrke kredskontoret ved at tilføre kontoret flere ressourcer (pr. 1.september 2019) i 

form af en faglig konsulent. Tilførslen af ressourcer skal styrke faglig afdelings opgaveløsning og tilføre ressourcer til at 

arbejde med organisering og projektet ”Vi er socialpædagogerne”. 

En faglig konsulent koster i runde tal 650.000,- kr. årligt. Måltallet vil således kunne finansiere stillingen ved projektets 

afslutning. Investeringen over de tre år finansieres af projektmidler og kredsens akkumulerede overskud. 

Kredsbestyrelsen følger organiseringsprojektet og medlemsudviklingen tæt. 

Med 300 flere medlemmer vil der være brug for den ekstra stilling, da der vil blive flere opgaver i faglig afdeling.  

 


