
 
 

 

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 

 

Dato: 12. september 2022 

 

 

Tid: 9.00 – 15.00  

 

 

Sted: Socialpædagogerne Midtsjælland Jættevej 50 Ringsted. 

 

 

Indkaldte: Kristina Fischer (ønsker dagsorden printet på papir til kommende 

møder), Kamilla Gundersen, Vibeke Hansen (kom kl. 12.45), Joan Skovgaard 

Rasmussen, Britt Agerlund (gik kl. 11.00), Dorthe Grøndahl Westh (kom kl. 

12.45), Mai Helgesen, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.  

 

 

Afbud: Gitte Jensen, Pernille Bech Nielsen og Lotte Anhøj Henriksen. 

 

  



1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

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

punkter til senere bestyrelsesmøder oplyses her. 

 

Indstilling 

Til godkendelse 

 

Bilag 

 

Referat 

Godkendt 

 

  



2. Godkendelse af referat 

 

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 

Det indstilles at referat fra d. 24. august godkendes. 

 

Bilag 

Referat af d. 24.august 2022 

   

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 relevant. 

 

Referat 

Intet referat af dette punkt 

 

  



4. Nyt fra kredskontoret 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen orienteres om Sagsbehandler Anja Eriksen har valgt at afsluttet sin orlov 

allerede nu, og genoptager således sit arbejde på kredsekontoret d. 1. oktober 2022 

Status på ansættelse af ny faglig medarbejder på kredskontoret. 

   

Bilag 

 

Referat 

KB blev orienteret om personalesituationen på Kredskontoret, og om status på ansættelse af 

ny Sagsbehandler. 

 

  



5. Kredsens Deltidsundersøgelse 

 

Sagsfremstilling 

Kredsens deltidsundersøgelse er nu afsluttet. Vi har opnået en svarprocent på ca. 28 % (812 

besvarelser). Der er ifølge forbundskonsulent Eskild Høegh Andersen, det niveau vi i vanligt 

ligger på undersøgelser. Niveauet af besvarelser giver samlet set et validt nok grundlag at 

trække viden ud af og konkludere på. Der er selvfølgelig usikkerheder i de kommuner, hvor 

besvarelsesprocenten er lav.   

 

Indstilling 

Til analyse og drøftelse 

 

Bilag 

Deltidsundersøgens resultat.  

Oversigtstabellen er det samlede resultat og de øvrige er som i kan se opdelt i kommuner mv. 

 

Referat 

Kredsens deltidsundersøgelse blev gennemgået og drøftet i plenum. En blanding af 

forudsigelige og overraskende tal. 

  



6. Temadrøftelse: Ligestillingsregnskab 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2021 er, at regnskabet skal være 

operationelt anvendeligt og tjene til formål for det lokale arbejde.  

Ligelønsregnskabet 2021 omfatter personalegrupper i kommuner og region. Generelt er der 

væsentlige flere kvinder end mænd i personalegrupperne. Til opmærksomhed er 

medlemsgruppen i Socialpædagogerne sådan at 76 % af medlemmerne er kvinder.  

Hovedresultaterne af ligelønsregnskabet er: 

• Kvinder tjener mindre end mænd 

• Kvinder får mindre i lokalt aftalt løn 

• Kvinder får mindre i funktionsløn 

• Forskelle i løn kan ikke forklares med forskelle i anciennitet 

• I nogle kommuner i kredsen er der meget stor forskel på kvinder og mænd, hvilket 

gælder begge veje 

• Deltidsansatte får mindre i lokalt aftalt løn end fuldtidsansatte 

 

Derfor besluttede HB også en fornyet lønstrategi, som er gældende fra 2021-2024, hvor der 

eksempelvis er sat et særligt fokus på deltidsansatte muligheder for at opnå lokal løndannelse.  

Når vi ser på kredsens kommuner, så er Sorø højde springer med den største forskel på løn, til 

fordel for mændene. Hvorimod det omvendt i Greve, hvor kvinderne tjener mest. Hvor Køge 

med en forskel på 104 kr. har den mindste forskel på løn. I Roskilde er forskellen blevet 

markant mindre fra 2019 til 2021, med et fald på næsten 900 kr., Se bilag e, samt link.    

Kredsens tillidsrepræsentanter arbejder systematisk op til den årlige lønforhandling med 

lønanalyse via kredsens udviklet værktøj LIVA.  

 

Indstilling 

Det indstilles at kredsbestyrelsen drøfter og tager ligelønsregnskabet til efterretning, samt 

kommer med input til kredsens fokusområder. 

Bilag 

Ligelønsregnskabet 2021 

https://sl.dk/faa-svar/loen/ligeloensregnskab-2021 

 

Referat 

Kredsbestyrelsen drøftede i to grupper ligelønsregnskabet, og samlede efterfølgende op i 

plenum. Resultaterne af drøftelserne er taget til efterretning. 

https://sl.dk/faa-svar/loen/ligeloensregnskab-2021


7. Generalforsamling d. 27. september 2022. 

 

Sagsfremstilling 

Socialpædagogerne Midtsjælland afholder generalforsamling d. 27. september 2022.  

Kredsbestyrelsen gør status på planlægningen. 

Kredsbestyrelsen forholder sig til indkomne indstillinger til Torben Jensen Prisen.  

Kredsbestyrelsen beslutter forslag til budget 2023.  

 

Indstilling 

Til beslutning 

 

Bilag 

Indstillingerne til Torben Jensen prisen fremsendes efter fredag kl. 15.00.  

Forslag til budget 2023. 

Forslag til budget 2022. 

Referat 

Kredsbestyrelsen blev orienteret om status på GF 2022, og tog stilling til Torben Jensen prisen 

og vedtog forslag til budget 2023 med få ændringer. 

  



8. HB dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsens medlemmer 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Bilag 

HB dagsorden d. 15. september 2022. 

Bilag findes/hentes på First agenda. Kontakt kredskontoret ved evt. problemer med adgang. 

 

Referat 

Relevante punkter i HB-dagsordenen blev drøftet, og Kredsbestyrelsen kom med input til 

punkterne. 

 

  



9. Nyt fra sektionerne 

 

Sagsfremstilling 

I kreds Midtsjælland har vi tre sektioner, Familieplejeområdet, lederområdet og 

seniorområdet. De tre sektioner har med et fast punkt på kredsbestyrelsens dagsorden få en 

større bevågenhed af kredsbestyrelsen, og dermed også et større fokus på af styrke kredsens 

arbejde for medlemmerne i de tre områder. 

Nyt fra familieplejeområdet: Gitte Jensen 

Nyt fra Seniorerne: Karsten Stegmann 

Nyt fra ledersektionen: Lene Kümpel 

 

Indstilling 

Orientering og drøftelse. Der kan på den baggrund opstå dagsordenspunkter, som 

kredsbestyrelsen skal behandle og evt. træffe beslutninger omkring. 

 

Bilag 

 

Referat 

Kredsbestyrelsen blev kort orienteret om nyt fra sektionerne. 

 

  



10.  Kort politisk orientering 

Der vil blive orienteret om kredsens/HU/FTRs arbejde med vedr. kommunale budgetter 2023. 

  

Referat 

Kredsbestyrelsen drøftede kort de kommunale budgetter 2023 samt merituddannelse fra 

sommeren 2023. 

  



11. Evt. 

Spørgsmålet om kongresdelegationens ankomst til Nyborg den 8. november, blev bragt op. 

Kongresdelegationen har besluttet at den ikke ønsker ankomst den 8. november. 


