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Beretning og fremtidigt arbejde - 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kære medlem 

 

Du sidder her med Socialpædagogerne Midtsjællands beretning, forslag for det fremtidige 

arbejde samt regnskab 2015 og budgetforslag 2017. Det er grundlaget for det, vi fremlæg-

ger på generalforsamlingen d. 26. september 2016. 

 

I år er materialet anderledes, end det plejer at være. Vi har valgt at sætte fokus på det, der 

er allermest aktuelt i fagforeningen – og vigtigst af alt – for dig som medlem. Læs derfor 

materialet med dette i baghovedet. 

 

I stedet for at udsende et læsetungt “værk” på 20 - 25 sider, hvor alle hjørner og afkroge af 

det daglige arbejde vendes, drejes og gennemgås ned til mindste detalje, har vi i stedet 

udvalgt 6 temaer. Det er de temaer, hvor vi synes det er vigtigst, at vi får talt om i fælles-

skab på vores generalforsamling. Vi glæder os til at drøfte dem med dig.    

 

Vel mødt på generalforsamlingen 

 

Med hilsen fra 

Kredsbestyrelsen  

Socialpædagogerne kreds Midtsjælland 
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Det socialpædagogiske fag 

 

Vi ved, at faglighed er vigtigt for alle, der arbejder med det socialpædagogiske fag. Faglig-

heden skal dyrkes, udfordres og udvikles. Derfor har vi i Socialpædagogerne Midtsjælland 

et fagligt udvalg, der beskæftiger sig med formidling og udvikling af det socialpædagogiske 

fag – gennem faglige arrangementer og målrettet kommunikation med medlemmerne.  

 

Faget – og det vi gør, når vi går på arbejde – er omdrejningspunktet for 10 faglige temaaf-

tener om året. I det forløbne år, har vi bl.a. haft temaer om mentalisering, socialpædagogik 

i psykiatrien og gentle teaching. Målet med temaaftenerne er to ting:  

 

For det første ønsker vi at medvirke til at sætte gang i faglig udvikling med ny viden og nye 

input. Vi ved, at tårnhøj faglighed og viljen til at yde det ypperste for de mennesker, vi ar-

bejder for og med, er fundamentet for det fag, vi praktiserer hver dag. Vi ved at opgave-

løsning med socialpædagogisk faglighed gør en forskel for den enkelte og betaler sig for 

samfundet. 

 

For det andet ønsker vi at skabe øget tilknytning og fællesskab til fagforeningen for alle i 

det socialpædagogiske felt. Vi ønsker en fagforening, der skaber værdi for alle medlem-

mer – både når man er kommet i klemme, og når man gerne vil udvide sin faglige horisont 

i fællesskab med socialpædagogiske kollegaer.   

 

Fremmødet har været meget flot med omkring 40-50 tilmeldte til hver temaaften. Deltager-

skaren er bred. Nogle er ledige, nogle er erfarne og andre er nyuddannede. Rigtig mange 

ankommer i grupper fra samme arbejdsplads. Men lige meget hvorfor eller hvor mange I 

kommer, danner vi tilsammen et fagligt fællesskab omkring fagforeningen.  

 

Vi fortsætter vores temaaftener i det kommende år, hvor vi blandt andre får besøg af cand. 

psych. Dorte Birkmose d. 24. januar der taler om forråelse; når gode mennesker handler 

ondt. Og d. 22. maj er det professor Svend Brinkmanns tur til at holde oplæg om det diag-

nosticerede liv. Så husk at sætte kryds i kalenderen. Vi vil i øvrigt altid gerne inspireres, så 

ideer til oplægsholdere modtager vi gerne.  

 

Et andet stort fokus har været vores medlemskommunikation. En gang om måneden udgi-

ver vi et nyhedsbrev, der har formidling af socialpædagogisk faglighed som sit omdrej-

ningspunkt. Målet er videndeling mellem fagforening og medlem, men i endnu højere grad 

fra medlem til medlem. Nyhedsbrevet består af medlemmernes historier fra deres arbejds-

pladser – i temaer som er aktuelle og relevante.  
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Vi tror på, at det at tale faglighed i fællesskab kan skabe øget identifikation med fagfor-

eningen og alle de andre socialpædagogiske kollegaer.  

 

Vi har fået flere positive tilbagemeldinger på nyhedsbrevet. Flere af jer har fortalt, at når vi 

behandler noget i et nyhedsbrev, bliver det ofte til en god snak eller diskussion på ar-

bejdspladsen. Vi vil forsat lægge mange kræfter i nyhedsbrevet, og i løbet af det kommen-

de år vil vi også forsøge os med at kommunikere via andre platforme som fx video.  

 

 

Arbejdsmiljø 

 

Fag og arbejdsmiljø kan aldrig skilles ad. For at I kan få styrke til at være noget for andre – 

til at være socialpædagoger – er der nogen, der arbejder for at sikre jeres arbejdsmiljø. 

Det arbejde foregår i et samarbejde mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsen-

tanter og ledelsesrepræsentanter i det såkaldte TRIO-samarbejde.  

 

Selvom TRIO-samarbejdet efterhånden har et par år på bagen, er prioriteringen og om-

fanget blevet intensiveret det seneste år. For at understøtte TRIO-samarbejdet har vi haft 

en række arrangementer med udefrakommende oplægsholdere, med relevans for samar-

bejdet i TRIO’en – blandt andet om, hvordan vi kan arbejde sammen, når vi er uenige, og 

det hele bliver svært. 

 

Derudover har en række midtsjællandske trioer deltaget i en landsdækkende konference 

om fag og arbejdsmiljø i Herning. I Socialpædagogerne Midtsjælland så vi det som en god 

anledning til at udvide arrangementet og invitere os selv derover en dag før for bl.a. at ta-

ge på arbejdspladsbesøg og finde inspiration hos Herning Børne- og familiecenter i deres 

arbejde med Herning-modellen, og hos Mosaikken/Fortuna i deres arbejde med udvikling 

af deres faglighed og arbejdsmiljø, som to elementer der gensidigt påvirker hinanden. Med 

faglige indspark, spisning og overnatning blev det, for de omkring 40 deltagende, både en 

faglig og social vitaminindsprøjtning til TRIO-samarbejdet.  

 

I kredsen har vi valgt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i langt højere grad end 

tidligere. Arbejdsmiljørepræsentanterne gør en kæmpe indsats, og de løser en stor opga-

ve i kampen for det gode arbejdsmiljø, de er jo ørene og øjnene – kollegaernes advokat 

for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt for Kredsen at 

gøre endnu mere for at understøtte dem og knytte dem endnu tættere til fagforeningen via 

tilbud om temadage og møder der er særligt målrettet til dem og deres opgave. Her kan 

det også nævnes, at alle arbejdsmiljørepræsentanter nu vil få en introsamtale, når de bli-

ver valgt. Derudover slipper de nu for eventuelle disputser med deres ledere, fordi de nu 

bliver frikøbt til møderne. 
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Vi kan endnu ikke måle effekten af det øgede fokus på arbejdsmiljø, men vi vil i det kom-

mende år holde fokus på strategien gennem arrangementer og sparring med arbejdsmiljø-

repræsentanterne. Strategien skal for alvor i drift, så vi til næste år kan indfri de overord-

nede mål for arbejdsmiljøet på det socialpædagogiske område.  

 

 

Medlemmernes løn 

 

Det er vigtigt, at vi bliver ordentligt betalt for det arbejde, vi udfører. 

Medlemmernes løn har høj prioritet for os i kredsen og for de lokale tillidsrepræsentanter. 

Konstant fokus og systematisk arbejde er afgørende for at skubbe på lønudviklingen. 

 

Vi har, gennem det seneste år, foretaget en systematisk gennemgang af de fleste ar-

bejdspladser i kredsen i forhold til lønniveauet og systematisk arbejdet for at sikre, at der 

bliver forhandlet løn.  

 

Vi har lønanalyser for hver enkelt arbejdsplads. Det og vores vedholdende fokus på løn-

forhandling bidrager til, at vi kredsen har en lokal lønudvikling der ligger blandt de bedste. 

Vi har investeret i et analysesystem, som er målrettet til lige præcis denne opgave. Pro-

grammet er udviklet lokalt for at gøre det lettere og mere overskueligt at forhandle løn. Det 

virker ved at skabe hurtigt overblik over den enkelte arbejdsplads. Den laver så at sige al 

“rugbrødsarbejdet” og gør, at vi kan se resultater med det samme. 

 

Alle tillidsrepræsentanter er – med få undtagelser – blevet undervist i det nye lønbereg-

ningssystem. Dette tilbud står stadig ved magt for de, der måtte mangle.  

 

Som en tilføjelse kan vi nævne, at på de arbejdspladser og i de kommuner, hvor vi har 

forhandlet forhåndsaftaler, ligger lønniveauet rigtig godt, og at det skaber mere ro omkring 

de årlige lønforhandlinger. 

 

Når vi kigger i lønberegningsanalyserne, kan vi desværre også konstatere, at der visse 

steder stadig er problemer i forhold til ligeløn. En kvindelig basismedarbejder ligger i gen-

nemsnit 2% lavere end deres mandlige kollegaer. Vi kan ikke have, at kvinder og mænd 

får forskellig løn for det samme stykke arbejde, så det er et forhold, vi vil have ekstra fokus 

på i det kommende år. Problemet handler ikke om storpolitik i København, men skyldes 

ene og alene den lokale løndannelse, og det er her vi kan og skal sætte ind. Det nye løn-

beregningssystem har givet os bedre muligheder, end vi havde før, fordi det kan vise os 

nøjagtigt, hvor vi skal sætte ind.  
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Politisk indflydelse 

 

Vi kan i høj grad selv være med til at præge det socialpædagogiske arbejde, men en stor 

del af fremtiden defineres ikke af os selv, men af politikernes beslutninger.  

 

Virkeligheden lige nu er en Venstre regering funderet i mål, data og rammestyring. Selvom 

planerne om omprioriteringsbidraget er blevet rullet delvist tilbage, står den nuværende 

regering fortsat for nedskæringer i det offentlige. Regionen og kommunerne er selvklart 

pressede, men nogle håndterer det bedre end andre. Vi oplever alt fra hjælpeløshed og 

afmagt til kommuner, der løser opgaven på en kvalificeret måde. Vi gør, hvad vi kan for at 

bekæmpe den negative udvikling på området ved at gå i dialog med kommunerne.  

 

Når skæbnen ligger i politikernes hænder, handler det i høj grad om at få politikerne i tale 

og påvirke dem; om at få politisk indflydelse. Øget indflydelse handler ikke om kamp, men 

om dialog. Øget politisk indflydelse går ikke alene gennem kredsen, men i langt højere 

grad gennem vores tillidsfolk. Det er dem, der står i første række. Indsatsen fra kredsens 

side går på at støtte op om dem. Fællestillidsfolkene og hovedudvalgsmedlemmerne har 

politisk indflydelse via deres pladser i hovedudvalgene, via samarbejde med andre faglige 

organisationer og via deres egne politiske kontakter.  

 

Alt i alt er vi bredt repræsenteret i kommunernes hovedudvalg. Det er vigtigt, fordi der 

rundt i kommunerne reelt bliver ført 11 forskellige socialpolitikker – derfor skal vi også ha-

ve 11 politiske platforme derude.  

 

I 2017 lancerer vi et ugekursus for fællestillidsrepræsentanter og hovedudvalgsmedlem-

mer, hvor vi netop understøtter interessevaretagelsen i regionen og i kommunerne. Det er 

særligt aktuelt på grund af kommunalvalget i november 2017. Vores opgave består i at 

påvirke ambitiøse politikere, der gerne vil vælges, i en retning væk fra regnearkene og tæt-

tere på virkeligheden. Det kan fællestillidsrepræsentanterne gøre bedst af alle.  

 

I forbindelse med de varslede nedskæringer på det socialpædagogiske område, finder vi 

det vigtigt at støtte op om lokale aktiviteter omkring velfærdsalliancen; en folkelig bevæ-

gelse af fagforeninger, forældre- og pårørendegrupper og andre organisationer, der alle 

kæmper for mere velfærd. Hvis I har brug for hjælp, merchandise eller plakater til arran-

gementer, er I velkomne til at kontakte kredsen.   

 

Vi vil fortsat fokusere på dialogen. Vi er en organisation der samarbejder og finder løsnin-

ger. Dialog giver mere indflydelse – både i byrådet og på Christiansborg.  

 



 

6 

 

 

 

Medlemmerne 

 

“Det går faktisk rigtig godt i Socialpædagogerne Midtsjælland” sådan konkluderede Jacob 

Stammer Larsen, adm. direktør i MSI Research, efter den medlemsundersøgelse forbun-

det fik foretaget i 2015. I rapporten fremgår det klart, at medlemmerne af Socialpædago-

gerne Midtsjælland generelt er meget tilfredse med deres fagforening. Den gode med-

lemsservice med effektiv sagsbehandling, god rådgivning og dygtige og velkvalificerede 

konsulenter bliver fremhævet i undersøgelsen. Vi skylder en stor tak til vores personale for 

det gode, professionelle arbejde.  

 

Vi er bevidste om, at det høje niveau forpligter, og vi vil lægge os i selen for at holde det 

og forsøge at optimere der, hvor vi kan blive endnu bedre. Det har vi gjort ved blandt andet 

at sikre os, at det igangværende generationsskifte – hvor tre af vore faglige konsulenter på 

kredskontoret forlader os, og tre nye tiltræder – ikke betyder massivt tab af viden. Vi har 

prioriteret tilpas store overlap i ansættelserne, så faglighed og lokalt kendskab ikke går 

tabt. Derudover har vi tilført ekstra ressourcer til vores telefonbetjening for at løfte servicen 

på dette område.    

 

I undersøgelsen scorer vi lavere på vores image og i oplevet udbytte af fagforeningen. Her 

vil vi forpligte os til at blive klarere og mere præcise i vores kommunikation om, hvad vi 

laver. Vi skal fortælle omverden om alle de gode ting, vi gør. Selvom vi går stille med dø-

rene, går det faktisk, som Jacob Stammer Larsen siger, godt i Kreds Midtsjælland – det 

skal vi i langt højere grad ud og fortælle. For der er mange medlemmer, vi aldrig kommer i 

kontakt med, medmindre de kommer i problemer, og de skal også opleve, at fagforeningen 

har værdi for dem.   

 

 

Familieplejere og det private område 

 

Plejefamilieområdet er et komplekst felt præget af individuelle kontrakter. Mange spørger 

sig selv, hvad de skal bruge en fagforening til, når de ikke har nogen overenskomst. Nogle 

familieplejere så gerne, at fagforeningen for eksempel også gik ind og hjalp dem med at 

anke i børnesager. Men det har vi ikke pga. lovgivningen adgangen til.  

 

I Socialpædagogerne Midtsjælland gør vi meget ud af at vejlede om kontrakter og i hvem, 

hvordan og hvornår familieplejerne kan rette henvendelse til, så familieplejerne kan få an-

ket sagerne, hvis der er noget, der skal ankes.   
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Familieplejerne har deres eget faglige netværk, hvor de selv tilrettelægger deres arrange-

menter for at dyrke deres specifikke faglighed. Som alle andre steder i vores fag, er det 

også her vigtigt at understøtte og udbygge det faglige fællesskab. 

 

Som et nyt tiltag har vi aftalt med styregruppen for familieplejerne at gå i offensiven for at 

få øget medlemsantallet i denne gruppe. Status er lige nu, at kun 25-30 % af gruppen er 

organiseret. Vi har intensiveret dialogen med styregruppen, hvor vi på en række faste fæl-

lesmøder fastsætter en strategi for offensiven. Vi har allerede, som et forsøg, planlagt et 

større info-arrangement, en række lokale arrangementer og en fast tilbagevendende an-

noncering i lokalavisen i Slagelse. Familieplejeområdet er vigtigt, og dette er et forsøg på 

at synliggøre os selv overfor potentielle medlemmer. Giver det gode resultater, breder vi 

det selvfølgelig ud til øvrige kommuner 

 

Området for de private arbejdspladser er broget. Nogle har forhold der ligner det vi kender 

fra det offentlige – både hvad angår deres organisering og den overenskomst de ansatte 

har i ryggen. Dem har vi god dialog med.  

 

De private arbejdspladser, der opstår på helt privat basis, uden en organisation i ryggen, 

og uden overenskomst eller overenskomstlignende forhold, har vi større udfordringer med. 

Et af problemerne er, at de ikke konkurrerer på markedsvilkår. Kommunerne presser pri-

sen, fordi de forsøger at gøre det billigere end deres egne tilbud, når et barn skal anbrin-

ges. Det går ud over vilkårene. Et andet problem er de organisationer, der ikke i udgangs-

punktet ønsker at forbedre de vilkår, der er i deres organisation. Endemålet er ikke nød-

vendigvis ens vilkår mellem offentligt og privatansatte, men vi vil have sammenlignelige 

vilkår – og det er der ikke altid her.  Derfor arbejder vi hårdt på at tegne flere overenskom-

ster på dette område.   

 

De seneste år har vi tegnet overenskomster med knap 1/3 af de private arbejdspladser, 

der har socialpædagogisk personale ansat. Det er en stille og rolig fremgang, men vi har 

besluttet, at vi vil gå dem på klingen det næste år. Vi ved, at det potentielt kan skabe kon-

flikter. Hvis en privat arbejdsplads ikke vil snakke med os, er vi nødt til at tage andre skridt 

som eksempelvis stillingsblokader eller ved decideret at fraråde medlemmer at søge job 

på enkelte arbejdspladser.  

 

Det kommende år vil forhåbentlig blive en tid, hvor vi bliver anderledes synlige overfor bå-

de familieplejerne og de private arbejdspladser. Hvor vi vil kræve sammenlignelige vilkår 

og høj faglig kvalitet. 
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Fremtidigt arbejde 

 

Vi håber, at vi med dette, har givet dig et godt indblik i, hvad vi har lavet i løbet af det se-

neste år, og hvad vi vil fokusere særligt på i det kommende. 

 

Med denne beretning lægger vi op til, at vi i det kommende år fortsat vil arbejde med sær-

ligt fokus på de 6 temaer:  

 

 

Faglighed: At vi fortsat arbejder på at være i tæt dialog med medlemmer og arbejdsplad-
ser om fagligheden gennem arrangementer, arbejdspladsbesøg, nyhedsbreve og andre 
kommunikationsveje. 

 

Arbejdsmiljø: At vi understøtter arbejdsmiljørepræsentanter, TRIO-samarbejdet og MED-

systemerne i deres arbejde for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø 

   

Medlemmernes løn: At vi fortsat understøtter tillidsrepræsentanterne i de lokale lønfor-
handlinger og sætter ligeløn i højsædet. 

 

Politisk indflydelse: At vi sammen med fællestillidsrepræsentanterne sætter særligt fo-
kus på det sociale område i forhold til de kommunale beslutningstagere, herunder med 
særligt fokus på den kommunale valgkamp. 

 

Medlemmerne: At vi sikrer fortsat høj faglighed i den sagsbehandling medlemmer mod-
tager, når de er i klemme, og at vi er endnu mere tydelige i vores kommunikation med 
medlemmerne. 

 

Familieplejere og det private område: At vi arbejder for en større organisationsgrad 
blandt familieplejere, så vi sammen kan stå stærkere overfor kommunerne, og at vi sætter 
særligt fokus på at tegne flere overenskomster på de private arbejdspladser. 

 

Og som du kan se af budgetforslaget, der følger her under, så afspejler det fint de oven-

stående prioriteringer. 

 

 

Tak fordi du læste med 

 

Med hilsen fra 

 

Kredsbestyrelsen  

Socialpædagogerne Kreds Midtsjælland 
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Regnskab 2015 og budget 2017 

 

Tekst Budget   

2015 

Regnskab   

2015 

Aktuelt budget  

(2.kvartal) 2016 

Budget   

2017 

Organisatorisk tilskud                  7.755.000 7.959.600              7.985.000                 7.993.000  

Særligt tilskud/projekter 408.000 408.680                408.000             408.000        

Indtægter i alt                8.163.000                8.368.280               8.393.000              8.401.000 

     

Løn og ansættelsesforhold                   225.000                   177.664                  225.000              200.000         

Arbejdspladsforhold                     25.000                            65.498                                 75.000              100.000                   

TR møder mv                   400.000                                  438.309                                400.000                      400.000              

Socialfagligt og uddannelse                     50.000                                       73.379                                         50.000                             60.000                     

Informationsarbejde                      70.000                                    50.918                 150.000                          100.000                   

Projekter                    408.000                                  354.438                    218.000              250.000             

Fagligt område i alt                1.178.000                              1.160.205                      1.118.000                         1.110.000             

     

Generalfor. og kongres                    70.000                     86.984                             75.000                       75.000                 

Kredsbestyrelse                  130.000                   155.149                       130.000                           130.000                

Sektioner/udvalg                      20.000                     22.865                  30.000                                   30.000                          

Organisatorisk samarbejde                 155.000                    116.051                155.000                               135.000                  

Repræsentation og tilskud                    30.000                    19.296                  25.000                      20.000                  

Medlemsmøder/arrangementer                  190.000                                  231.024                200.000                          200.000               

Organisat. område i alt                 595.000                  631.368                615.000                               590.000                

     

Lokaleudgifter                  615.000                   580.813                650.000                    650.000 

Kontordrift                  37.000                  377.646                350.000                                 350.000                   

Afskrivninger                                                   35.500   

Anlæg/anskaffelser                                             - 142.000   

Kontorhold m.v. i alt                   985.000                   851.959             1.000.000                            1.000.000             

     

Lønninger               5.500.000                      5.418.427              6.230.000           6.200.000         

Lønninger mv i alt               5.500.000                5.418.427              6.230.000           6.200.000       

     

     

Udgifter i alt                8.258.000               8.061.959              8.963.000            8.890.000 

     

 Over/underskud                  - 95.000                        306.321                    -570.000              -489.000                        

     

Overført                 1.890.706                1.795.706                            

     

                    

     

Akkumuleret over/underskud                1.795.706                   2.197.027             

 


