
  

Referat af generalforsamling i Ledersektionen 

Mandag d. 12. marts 2017 kl. 16.00—19.00 

Kredskontoret, Nørregade 8, Ringsted  

Der var fremmødt 7 medlemmer. Gæster ved forbundsnæstformand Verne Pedersen og kredsformand 

Jan Vium. 

 

Forud for generalforsamlingen blev den lokale lederløn statistik gennemgået af Jan Vium og 

kommenteret. 

 

Efterfølgende fortalte Verne Pedersen om lederarbejdet i Socialpædagogerne, og der blev debatteret. 

 

Begge indlæg vil her blive refereret under Formand Birgitte Wolds beretning, der omhandlede de 

samme elementer. 

 

1. Valg af dirigent 

 

Jan Vium 

 

2. Beretning v/ Birgitte Wold 

 

Beretningen blev vedtaget. For indhold, se nedenfor 

 

3. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag 

 

4. Fremtidigt arbejde v/ Birgitte Wold 

 

Det fremtidige arbejde blev vedtaget. For så vidt angår drøftelserne, se nedenfor. 

 

5. Suppleringsvalg til bestyrelsen for 1 år 

 

Monica Vallentin indtræder i bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består således nu af 

 

Birgitte Wold 

Wendy Mobeck 

Lis Jørgensen 

Anne Mette Valentin 

Sys Petersen 

Monica Valentin 

 

6. Evt. 

 

 

 

 

   



 

 

Beretning 2017/2018 

Bestyrelsen 

På sidste årsmøde i marts 2017 blev ledersektionens bestyrelse udvidet, således at der blev 

indvalgt i alt 6 ledere og kredsformanden. En leder har dog for ganske nylig valgt at trække sig fra 

bestyrelsesarbejdet. 

Det ændrer dog ikke ved, at vi har været glade for, at flere ledere har haft lyst til at deltage i 

bestyrelsens arbejde. 

Vi har brugt noget af tiden på at få organiseret mødernes indhold og fået drøftet forventninger til 

kredsen og ledersektionens arbejde. Dette har blandt andet medført, at der nu bliver udarbejdet en 

årsplan for mødernes indhold og struktur, således at vi har et bedre overblik over de opgaver, som 

vi skal forholde os til i løbet af året.  

Ledernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår 

Forbundet har udarbejdet en undersøgelse af ledernes arbejdsmiljø, som blev fremlagt og drøftet 

på den landsdækkende lederkonference i september 2017.  

Ledernes arbejdsmiljø er også et tema, som har optaget ledersektionens bestyrelse.  

Lederne i bestyrelsen har især været meget optaget af de dilemmaer, vi møder som ledere i 

hverdagen. Det er dilemmaer, som vi mener, at det er vigtigt, at kredsen lytter på og forstår, da 

dilemmaerne ofte sætter lederne i et krydspres. Som ledere ser vi os ikke kun som 

socialpædagogiske (faglige) ambassadører på arbejdspladsen, men også som ledere, der skal få 

økonomi, udvikling, arbejdsmiljøet m.v. til at gå op i en højere enhed. Derfor er det vigtigt for 

lederne, at Socialpædagogerne også anerkender de vilkår og de udfordringer eller problemer, som 

lederne står i. En manglende anerkendelse fra kredsens side kan medvirke til, at lederne bliver i 

tvivl om, hvorfor det er klogt at være medlem af Socialpædagogerne. 

Medlemsudviklingen  

Der er ingen tvivl om, at der er er behov for, at ledersektionens bestyrelse sammen med kredsen 

tager initiativ til at invitere afdelingsledere til dialog om mellemledernes ønsker til 

Socialpædagogerne. Formålet med initiativet er at skabe en bærende kontakt til mellemlederne, da 

denne medlemsgruppe ofte er overset, men er en gruppe som har særlige udfordringer i den 

daglige ledelsespraksis. 

Vi kan samtidig konstatere, at organisationsprocenten for mellemlederne ligger på omkring 55-

60%. Det dækker over store geografiske forskelle med en medlemsprocent, som svinger fra 31-

100%, men det ændrer ikke ved, at det kalder på handling, således at mellemledergruppen kan se 

sig selv i Socialpædagogerne som en oplagt medlemsgruppe, som der bliver taget hånd om. 

Når vi kigger på gruppen af institutionsledere så ser organisationsprocenten bedre ud, idet 

organisationsprocenten gennemsnitlig ligger på de 75%, men også her er der plads til forbedringer, 

da vi i ledersektionens bestyrelse ønsker, at så mange ledere som muligt bliver medlem af 

Socialpædagogerne 

Ledernes løn 

Kredsen har udarbejdet en lønoversigt over lederlønningerne for kredsens ledere.  

Lederne er enten omfattet af Lederoverenskomsten eller den kommunale overenskomst, da ledere 

ansat i Regionen eller på private opholdssteder ikke er medtaget i lønoversigten. 



Det er ikke umiddelbart til at sammenligne på tværs, da der er store geografiske forskelle på, 

hvordan kommunerne har organiseret ledelsesspændet ligesom nogle kommuner har mellemledere 

på lederoverenskomsten, mens andre benytter den kommunale overenskomst. 

Kredsformanden har oplyst, at lederne i kredsen ikke halter bagud lønmæssigt i forhold til de 

øvrige ledere på landsplan. Det betyder jo ikke, at vi er tilfredse med ledernes løn. Der skal fortsat 

arbejdes med ledernes løn, og lige nu afventer vi så resultatet af overenskomstforhandlingerne, 

som – som minimum - må indeholde en reallønsfremgang. 

Ledersektionens bestyrelse er ligeledes blevet oplyst om, at der er overvejelser i kredsen om flere 

(mellem)ledere skal overføres til Lederoverenskomsten. Dette medfører også overvejelser om, at 

kredskontoret skal overtage lønforhandlingerne for mellemlederne, således at det ikke længere 

bliver en opgave for tillidsrepræsentanten. Ledersektionens bestyrelse er af den opfattelse, at det 

vil være et godt signal at sende til mellemlederne, hvis lønforhandlingerne kommer til at ligge i 

kredsen, da vi ved, at der er mellemledere, som er utilfredse med, at deres løn forhandles af 

tillidsrepræsentanten. 

Den regionale konference 

Vi er ligeledes i gang med at planlægge den næste regionale konference, som skal afholdes 

sammen med Kreds Storstrøm i 2018. Temaet bliver noget a la ”Hvordan finder vi balancen mellem 

de sundhedsfaglige krav og den socialpædagogiske praksis?” Det er et tema, som efterhånden 

fylder godt i den socialpædagogiske lederhverdag, og som skaber en lang række etiske dilemmaer i 

det pædagogiske arbejde. 

Vi ser derfor frem til en spændende konference, som forhåbentlig kan medvirke til at pege på, 

hvordan lederne bedre kan balancere mellem de krav og forventninger, som indimellem clasher 

mellem den socialpædagogiske og sundhedsfaglige tænkning og lovgivning. 

TRIO-møder 

Til sidst skal nævnes, at lederne sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne i efteråret 2017 blev 

inviteret til at deltage i en temadag om den nye bekendtgørelse om magtanvendelse. Det var en 

god dag med masser af relevant information og mange relevante spørgsmål. 

Inden længe er der planlagt en dag om både arbejdsskader og om Den Gode Arbejdsplads. 

Vi skal fra ledersektionens bestyrelse generelt opfordre lederne til at deltage i arrangementer, som 

kredsen afholder og som er relevante for lederne. 

 

Fremtidigt arbejde 2018 

Bestyrelsen skal i 2018 arbejde med: 

 Den regionale lederkonference 

 Temadag om vidensbaseret praksis på botilbud sammen med kredsen i Storstrøm 

 Ledermedlemsudviklingen i kredsen 

 Aktiviteter om arbejdstid, løn og arbejdsvilkår. Der skal især fokus på at komme i dialog med 

mellemlederne  

 

   



Samlet indholdsmæssigt referat af drøftelserne på generalforsamlingen 

 

Forsamlingen efterlyser en “lederstemme” i kredsens arbejde og udmeldinger til medlemmerne. At 

kredsen også tænker lederperspektivet ind i udmeldinger. F.eks. Er det lederne, der skal 

administrere ansattes behov for tjenstlig transport. Samtidig melder kredsen et sæt regler og 

nogle anbefalinger ud. Kan vi formulere os, så budskabet fortsat står klart tegnet, hvor lederne 

også kan se sig i sagen, uden at opleve sig som “den slemme”. Det er en balancegang, som 

sagtens kan løses. 

 

Lederes muligheder for deltagelse i netværk i kredsens regi. Dilemmaet består i, hvorvidt kredsen 

stiller netværksdannelse til rådighed. Det vil blive forsøgt. Opgaven kan dog synes svær. Der er 

ca. 20 institutionsledere og 120 mellemledere fordelt på 11 kommuner og 1 region. Mange ledere 

har samtidig kollegiale netværk andre steder. Vi forsøger imidlertid med nogle lokale initiativer. 

F.eks. Er kredsen inviteret ind i en af kommunernes mødeaktiviteter for mellemledere. Det kan 

være en mulig indgang til at få dem i tale, herunder de mellemledere, der ikke er medlemmer. 

 

I forhold til lederes løn, herunder evt. overførsel til lederoverenskomsten og lokale forhandlinger af 

lokallønnen er det kredsbestyrelsen vurdering, at det fremadrettet vil være kredsens personale der 

forestår disse forhandlinger, hvor det hidtil har været de lokale tillidsrepræsentanter, der har haft 

opgaven - og i øvrigt har klaret den upåklageligt. Men det opleves af nogle mellemledere som en 

signalforvirring, at denne kompetence ikke ligger i kredsen. Beslutningen vil blive truffet inden 

sommerferien og meldt ud. 

 

Det blev drøftet, hvordan mange mellemledere identificerer sig med ledelse, måske enkelte gange 

mere end med det socialpædagogiske fag. Organisationsprocenten for mellemledere er markant 

lavere end for institutionsledere. Flere mellemledere melder sig over i Ledernes Hovedorganisation. 

Ofte grundet i manglende viden, og de, der henvender sig om det, vælger så at blive i 

Socialpædagogerne.  

 

Medlemsbladet Socialpædagogen og ledernyhedsbrevene blev drøftet. Vi ved, at elektroniske 

meddelelser på den ene side er populære, men samtidig også risikerer at drukne i mængden. Det 

drøftes, om disse nyhedsmedier kan skærpes på reelt fagforeningsfaglige temaer. 

 

Der efterlyses tilbud om arbejdstidskurser. Det er tilbud flere kommunerne har taget, og med gode 

erfaringer, mens andre kommuner siger nej tak. Erfaringen er, at der efterfølgende er mindre 

sager om forståelser og manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne i de kommuner, hvor vi 

kan samarbejde om opgaven. Kredsen vil være mere tydelig om disse tilbud og melde det ud i 

nyhedsbrev. 

 

Der opleves fortsat af nogle ledere et dilemma, når institutionsledere og/eller mellemledere møder 

fagforeningen i personalesager, hvor fagforeningen tager den svage parts udgangspunkt og i den 

kontekst kan stille spørgsmål ved, om arbejdsgiveren har gjort sit forarbejde i en sag godt nok. 

Det er et dilemma som lederlandsudvalget tidligere har beskrevet i pjecen: Lederens rolle - 

Afskedigelser og andre sanktioner. Der henvises til denne. 

 

Det blev drøftet at de største aktuelle udfordringer for lederne lige nu er: 

 

Deltid og ønske fra ansatte om at komme op i timetal. 

Det sundhedsfaglige tilsyn, der er ved at indføre institutionsbegrebet af bagdøren. 

Den kommende persondataforordning. 

 

 

 

 

 


