
Orientering om året der er gået - lidt centralt og lidt lokalt.

Centralt:
Lederplatformen:
- Formålet med lederplatformen er at styrke sammenhængskraften

mellem forbundet, den centrale og de lokale ledersektioner samt ikke
mindst de socialpædagogiske ledere p arbejdspladserne

- Der er således med platformen givet et håndslag p, at SL har brug
for lederne og lederne har brug for SL.

- Platformen har medvirket til, at Det centrale lederudvalg nu i langt
højere grad bliver inddraget i Forbundets politikarbejde, hvor det er
relevant med ledersynspunkter. Det sker eksempelvis ved indd ragelse
i Forbundets udarbejdelse af en arbejdsmiljøstrategi eller invitationer
til deltagelse p Hovedbestyrelsesmøder, hvor der er lederstof til
drøftelse.

Organ iseringen:
- Ligeledes er organiseringen af demokratiet og samarbejdet ændret

således, at den enkelte lokale ledersektion nu er repræsenteret i det
centrale lederudvalg. Denne form for organisering styrker
sammenhængskraften mellem det lokale og centrale
lederarbejde og det er et godt hold, der er blevet sat i det centrale
lederudvalg med ledere, som dels har holdninger til ledernes viIkr p
de socialpædagogiske arbejdspladser og dels til samarbejdet mellem
lederne og SL.

Temaer p landsudvalget:
Ledernes arbejdsmiljø:
- Et af de fokuspunkter der har optaget det centrale ledersektion er

ledernes arbejdsmiljø. Vi forholder os tit til medarbejdernes
arbejdsmiljø, men hvad med vores eget? Hvor gr vi hen, nr vores
arbejdsmiljø bliver presset, nr vi er fyringstruede eller nr der sker
konstante omstruktureringer?

- Fokus p ledernes arbejdsmiljø er skrevet ind i SL’s
a rbejdsm iljøstrategi

- Lederlinjen
Jeg vil også gerne bruge denne anledning til lidt reklame for SL’s
lederlinje. Her er det faktisk muligt anonymt at tale med en
erhvevspsykolog i op til 5 timer. Det er ikke et tilbud, som s mange
ledere benytter sig af, og det kan der jo være flere grunde til, men det er
væsentligt at kende til muligheden, som en del af SL’s service til lederne.

Status p og erfaringer med Det social Tilsyn
- Blandede erfaringer



Ledernes lønudvikling.
- Overenskomstforhandlingerne pt.

Lokalt:
Lad mig indledningsvis sige, at det ikke har været en nem start den
lokale ledersektion har haft, men vi har nærmest også skulle starte fra
scratch og har nu fået etableret en lokal ledersektion. Vi startede med at
være tre, en faldt fra og der kom heldigvis en ny til, men der er bestemt
brug for flere ledere i sektionen, og ikke mindst er der brug for at styrke
samarbejdet mellem SL og lederne lidt mere formaliseret. Det er os som
ledere, der ved hvor lederskoen trykker, og vi skal sammen med vores
faglige organisation have sat ledelse, lederudvikling og ledervilkr p
dagsordenen. Hvem skulle ellers, hvis ikke vi gør det?
Den lokale sektion har i årets løb afholdt 2-3 møder. Det lyder ikke af
meget....og det er det heller ikke. Vi har dog nu fået planlagt møder for
det næste stykke tid, og det i sig selv er en god start — og ikke mindst er
der en god energi i vores ledersektion til at f sat skub i arbejdet.
Derudover er der blevet afholdt en regional konference om
socialpædagogisk ledelse og arbejdsmiljø. Konferencen blev afholdt i
november 2014 i samarbejde med Kreds Storstrøm. Konferencen var den
første regionale konference efter at lederplatformen er blevet besluttet.
Det et således — qua platformen -, at der fremover afholdes en regional
konference i lige r og en landsdækkende konference i ulige r, som
lederlandsudvalget står for. Og endnu et reklame indslag: Den
landsdækkende lederkonference holdes d. 5. og 6. november 2015, s
sæt et kryds i kalenderen allerede nu.

Fællesmødet i dag med Tage Sønderhausen for ledere,
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er ligeledes et
initiativ, som ledersektionen gerne vil understøtte, da der efter vores
opfattelse er brug for at styrke samarbejdet mellem de tre positioner i
dagligdagen p de forskellige arbejdspladser.

S alt i alt er vi ved den spæde start lokalt. Fremadrettet er der ikke kun
brug for at speede tempoet op, men også at f gjort diskussioner
bredere og mere nuanceret. Og ikke mindst er der brug for at f
synliggjort ledersektionens arbejde og f skruet op for lederne som en
strategisk samarbejdspartner lokalt. Lederne skal gerne kunne se og
mærke, at SL lokalt også er den fagforening, hvor lederne skal
organiseres nu og i fremtiden. Tak for ordet.


