
 
 

 

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 

 

 

Dato:  1. februar 2021 

 

 

Tid: 9.00-12.00 og 13.00-15.00 

 

 

Sted: Virtuelt: Teams 

 

 

Indkaldte: Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla 

Gundersen, Pia Laursen, Vibeke Hansen, Joan Skovgaard Rasmussen, Brit Agerlund, Karsten 

Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.  

 

 

Afbud: Kristina Fischer.  

  



1. Godkendelse af dagsordenen 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Ekstraordinære punkter kan besluttes akut optaget på dagsordenen. Ligeledes kan forslag til 

punkter til senere bestyrelsesmøder oplyses her. 

 

Indstilling 

 

Valg 2021 

Handleplan fremtidigt arbejde 

 

Bilag 

 

 

Referat 

 

Godkendt 

  



2. Godkendelse af referat fra den 11.12.2020 

 

Sagsfremstilling 

 

Referatet fra seneste møde godkendes endeligt. Kredsbestyrelsesmedlemmer bedes reagere, 

når referat udsendes, hvis der er spørgsmål, rettelser eller tilføjelser, hvorefter revideret 

referat kan udsendes. 

 

Indstilling 

 

Til godkendelse 

 

Bilag 

 

Referat af møde 1.12.20 

 

Referat 

 

Godkendt 

 

  



3. Lukket møde 

 

Sagsfremstilling 

 

Under dette punkt kan behandles sager, hvis kredskontoret, politisk afdeling, hovedbestyrelsen 

eller enkeltstående kredsbestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet eller besluttet i et 

fortroligt rum. 

 

Der er således referatforbud, mundtligt og skriftligt, indtil kredsbestyrelsen træffer anden 

beslutning, her under evt. direkte refererer en beslutning i referatet.  

 

Indstilling 

 

Bilag 

 

Omdeles, hvis det er relevant 

 

Referat 

Der laves ikke referat af lukket møde 

 

  



4. Opsigelse fra Faglig konsulent Jan Pollas 

 

Faglig konsulent Jan Pollas har opsagt sin stilling hos Socialpædagogerne Midtsjælland med 

fratrædelse d.28.2.2021. 

Kredsbestyrelsen drøfter de muligheder det giver i forhold til ansættelse, organisering og 

opgaveløsning. 

Kredsbestyrelsen orienteres om de økonomiske forhold derom. 

 

Indstilling 

Det indstilles at kredsbestyrelsen beslutter at ansætte en ny medarbejder og at kredskontoret 

træffer den endelige beslutning om hvilken stilling det skal være (konsulent, sagsbehandler 

eller andet). 

Kredsbestyrelsen beslutter, at kredsbestyrelsen orienteres om hvilken stilling der opslås samt 

hvor den slås op. 

Kredsbestyrelsen får stillingsopslaget udsendt og kan eventelt fremsende bemærkninger dertil 

før opslag. 

Kredsbestyrelsen beslutter at ansættelsen finder sted hurtigst muligt.  

 

Bilag 

 

Referat 

KB blev orienteret om Faglig konsulent Jan Pollas opsigelse med udgangen af februar 2021. 

KB anbefalede at der ansættes en Faglig konsulent, men bakkede samtidig op om indstillingen. 

 

 

  



5. Budgetopfølgning 4. kvartal 2020 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen drøfter Kreds Midtsjællands regnskab efter 4. kvartal 2020. og forholder sig 

til evt. budgetreguleringer. 

Indstilling 

Der foretages ikke yderligere budgetreguleringer efter 4. kvartal 

Bilag 

Resultatopgørelse pr. 311220 - Kreds Midtsjælland 

Referat 

KB blev orienteret om budgetopfølgning efter 4. kvartal. 

KB bakkede op om indstillingen. 

 

 

  



6. Evaluering af generalforsamling 

 

Sagsfremstilling: 

Kredsbestyrelsen evaluerer kredsens generalforsamling 2020 

Indstilling 

Kredsbestyrelsen evaluerer generalforsamlingen. 

Det fremtidige arbejde drøftes, med henblik på at give input til en handleplan, som 1. 

behandles og evt. besluttes på KB mødet d. 23. marts. 

Bilag 

Kopi af fremtidigt arbejde 

Referat 

KB evaluerede GF 2020, der blev afholdt virtuelt. 

Lyden var generelt en udfordring. 

Lene Kümpel orienterede om den skriftlige beretning og det arbejde der følger med, herunder 

at der vil komme et forslag om minimumsdagsorden i lige år. 

 

  



7. HB dagsorden: HB d. 4. februar 2021 

 

Sagsfremstilling 

HB dagsordenen drøftes.  

Indstilling 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsesmedlemmerne. 

Bilag 

HB dagsorden 

Referat: 

KB blev orienteret om HB dagsorden 040221, herunder kandidatur til Etisk udvalg. 

 

 

 

  



8. Temadrøftelse: Ligestillingsregnskab 

Sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Socialpædagogerne vedtog på kongressen i 2004 en resolution om ligestilling, der bl.a. tog 

udgangspunkt i, at Socialpædagogerne skulle ”skærpe indsatsen for ligestilling mellem 

kønnene med henblik på at sikre ligestilling og retfærdighed i fagbevægelsen” 

Ligestillingsregnskabet skal fungere som et styringsinstrument, der gør det muligt at følge 

udviklingen i den ligestillingspolitiske og organisatoriske ligestillingsindsats i 

Socialpædagogerne. 

I udgangspunktet har ligestillingen udviklet sig fra 2018 til 2020.  Der har været fremgang. 

Overordnet tegner der sig et billede af gennemgående underrepræsentation af kvinder 

indenfor de fleste poster og udvalg, set i forhold til ambitionen om at kønssammensætningen 

bør afspejle medlemskønssammensætningen. Hvor kvinderne i dag er repræsenteret med 

76%. Undtagelsen er dog kredsbestyrelsessammensætningen er steget fra 56% i 2018 til 78% 

i 2020. 

I hovedbestyrelsen tilbage i 2018 var underrepræsentationen markant og lå på 36%, mod i 

dag på 52% kvindelige HB medlemmer. 

Der er 106 Tillidsrepræsentanterne er i Kreds Midtsjælland og 70% er i dag kvinder og på 

landsplan er gennemsnittet 66%, det betyder at Kreds Midtsjælland er lidt over gennemsnittet. 

Kredsbestyrelsen i Midtsjælland er i dag repræsenteret ved 85% af kvinder i KB, mod tidligere 

61%, hvilket må siges at være en betydelig fremgang. Som i øvrigt er landets højeste 

repræsentation. 

Det er værd at bemærke, at der blandt ledere har været en udvikling siden 2010 på 43% flere 

kvinder i ledende stillinger.  

I 2020 havde Midtsjælland fokus på ligestilling ved at have tema om deltid oppe til 

gennemgang på TR møde. Der har været fokus på ligestilling ved mange lønforhandlinger i 

2020, som en naturlig del af Socialpædagogernes lønstrategi.  

Det er små skridt der tages, i forhold til ligestilling, dog er der tale om en positiv udvikling, når 

der kigges tilbage i ligestillingsregnskaberne.  

Ligestillingsregnskabet laves hvert andet år i lige år. 

 

Indstilling 

Det indstilles at kredsbestyrelsen drøfter ligestillingsregnskabet og kommer med input til 

fokusområder for det kommende år. 

Bilag 

Ligestillingsregnskab 2020 



Referat 

KB fik en status på ligestillingsregnskabet, både hvad angår forbundet og Kreds Midtsjælland. 

Den efterfølgende drøftelse havde især fokus på nedsat tid/fuld tid og fleksibilitet i 

arbejdslivet. 

 

  



9. Kort politisk orientering 

Sagsfremstilling 

Drabet af medarbejder på Ørbækskilde, pressehåndtering og politisk fokus på socialpsykiatrien 

OK 21  

Socialpædagogerne Midtsjællands input til Handicappolitik i Køge kommune 

Borgmesterrunde digitalt med Benny Andersen og Marie Sonne om pædagoguddannelsen 

Indstilling 

Til orientering 

Bilag 

Referat 

KB blev orienteret om hvad der for nuværende fylder politisk i Kreds Midtsjælland, hvorefter 

punkterne blev drøftet. 

Der var opbakning til, at punktet fremadrettet bliver et fast punkt på dagsordenen. 

 

 

 

  



Evt.  

Kommunernes forskellige tolkning af centrale COVID19 udmeldinger drøftes i KB 

Arbejdstidsaftalen og forbundets kompetencer i forhold til denne drøftes i KB 


