
Kære medlem,  

 

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

regnskab 2017 og budgetforslag 2019. Det er grundlaget for det, vi lægger frem på generalforsamlingen d. 

12. september 2018 

 

Vi har lige som sidste år 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.  

 

Fortid og fremtid hænger snævert sammen, hvorfor beretning og fremtidigt arbejde er sammenskrevet. 

Men således at forslaget til fremtidigt arbejde er trykt med rød. 

 

Vel mødt på generalforsamlingen  

Med hilsen fra  

Kredsbestyrelsen  

 

Overenskomst 2018 – et helt særligt fællesskab. 
 

Den væsentligste del i det forgangne år er ubetinget overenskomstforhandlingerne 2018. Ikke kun centralt 

og landsdækkende, men denne gang har det også betydet stor aktivitet og medlemsinddragelse lokalt.  

 

Overenskomstforhandlingerne har både været et langt og slidsomt forløb, men også et forløb hvor det stod 

helt klart, at offentligt ansattes arbejde værdsættes og bakkes op. Rigtig mange privatpersoner og 

virksomheder støttede op om vores rimelige krav om ordentlige vilkår og en retfærdig løn, der afspejler det 

øvrige arbejdsmarked. Strejke og lockoutvarsel blev en realitet, der blev forhandlet i forligsinstitutionen, og 

et sammenbrud lå lige for. Vi var på vej ud i den største konflikt i historien. Men som vi alle ved, nåede vi i 

mål.  

 

Vi fik forhandlet et resultat med reallønsfremgang til alle, det forhadte privatløns værn blev afskaffet og 

arbejdsgivernes krav om at forringede rettigheder for seniorer blev afværget. Den meget omtalte 

spisepause blev sikret for alle og sidst men ikke mindst så nedsættes der en kommission, der skal arbejde 

med lærernes arbejdstid i overenskomstperioden. Lærernes arbejdstid vil på den måde igen kunne blive til 

en forhandlet aftale på lige fod med det øvrige arbejdsmarked. Det er sådan det skal være. Det er den 

danske models DNA og det danske arbejdsmarkeds styrke. Vi vil følge arbejdet tæt og mener, at det er en 

bunden opgave for kommissionen at nå frem til et resultat, hvor en forhandlet aftale igen bliver en realitet. 

 

Over hele landet har vores medlemmer sammen med et væld af andre fag og organisationer været ude på 

gader og stræder for at demonstrere og lave events, der lagde pres på arbejdsgiverne og som bakkede 

vores forhandlere op. Der er ingen tvivl om, at fællesskabets styrke har været afgørende for resultatet. I 



Kreds Midtsjælland har rigtig mange medlemmer deltaget i lokale aktiviteter, ligesom vi også er draget til 

stormøder, demonstrationer i KBH og til forligsinstitutionen. Det engagement og den opbakning skal I have 

stor tak for. Mange af de aktiviteter vi har deltaget i, har været arrangeret i fællesskab med den lokale 

fagbevægelse. Vores samarbejde er blevet styrket, og vi har i høj grad vist at vi står sammen og kan og vil 

det gode samarbejde. 

 

Kredsene var givet i opdrag at udtage 10 % af medlemmerne til strejke på det kommunale og regionale 

område. Det betød, at medlemmer på Specialcenter Slagelse, Siriusparken i Odsherred, Bo og støttecenter 

Odsherred og Himmelev Behandlingshjem blev udtaget til strejke. Samtidig blev medlemmerne på ZBC 

Slagelse (undervisere på SOSU uddannelserne) og Røde Kors Asylcenter Aunstrup udtaget til lockout. I alt 

små 300 medlemmer. 

 

Der var stor velvilje og forståelse fra medlemmerne, og alle tog det med ophøjet ro. Der blev lavet de 

nødvendige nødberedskaber med tillidsrepræsentanters og fællestillidsrepræsentanters hjælp. 

Forbavsende mange af de aftalte nødplaner var reelt identisk med daglig normering. Enkelte gange med 

ønske fra arbejdsgiver og større beredskab end dagligdagen. Grotesk, men det viser så med al tydelighed, 

at normeringerne nogle steder er helt i bund. 

 

Der blev gudskelov ikke brug for disse nødberedskaber. Her skal lyde en stor tak til medlemmer, 

tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og ledere, der alle arbejdere seriøst for at have planerne 

klar. 

 

52,1 % af medlemmerne stemte ved overenskomsten. Af disse medlemmer stemte 93,4 % ja til 

overenskomsten. Begge procenter er de højeste i forbundets historie og siger klar, at der har været stor 

opbakning bag forhandlerne, resultatet og ikke at forglemme de mange lokale aktiviteter og 

demonstrationer i byerne i vores kreds.  

 

Resultatet betyder samtidig en stor fokus på det at være medlem af en forhandlingsberettiget organisation. 

Det afsæt skal bruges lokalt til at få ikke-medlemmer til at følge med fællesskabet fremadrettet. På samme 

måde skal erfaringerne med nødberedskaberne bruges aktivt til at få rettet op på normeringer og de 

arbejdstidsproblemer, der er blevet synlige, ikke mindst den udbredte brug af deltidsansættelser og løse 

vikarer. 

   

                  



Socialpædagogerne i fremtiden. Samarbejdet med fællestillidsrepræsentanter og 

hovedudvalgsmedlemmerne om det proaktive samarbejde med kommunerne og 

regionen. 
 

Når vi er i dialog med arbejdspladserne, embedsmændene og politikerne er det vores ønske at være kendte 

for professionalisme og faglig stolthed. På arbejdspladserne er vi og vores tillids- og 

arbejdsmiljørepræsentanter anerkendte for deres store og meget dygtige arbejde. Den faglige dagsorden er 

sat højt, også i disse år, og de socialpædagogiske dagsordener er fortsat yderst relevante. 

 

Når politikere er stolte over deres kommunes fagligt stærke og specialiserede miljøer på det sociale 

område, er det rigtig fint med den opmærksomhed. Imidlertid kan der være forskelligheder i, hvordan vi 

hver især forstår den terminologi. Måske forstår vi og politikere ikke det samme i alle henseender. Der er 

forskel på politiske generelle termer og socialpædagogernes højt specialiserede faglighed. Hvad gemmer 

der sig bag disse ord? 

 

Hvad betyder frivillig indsats? Hvordan forstår vi Socialpædagogisk tilbud til demente? Hvad er en 

socialpædagogs arbejde på et plejehjem? Hvordan adskiller det sig fra det sundhedsfaglige personale, og 

hvordan skal der samarbejdes? Hvad gemmer der sig bag en kommunes handicappolitiker? Er det reelt et 

tilbud til svært handicappede, eller tales der alene om kommunens fritidstilbud til lettere handicappede? 

Hvorfor vil kommunerne begrænse den enkelte borgers mulighed for at skabe sin egen tilværelse og selv 

bestemme boligen? Hvorfor gør kommunerne ikke en større faglig indsats for familieplejerne, når nu de så 

gerne vil anbringe så mange børn der? Ved de, hvad der hjælper, og er der sammenhæng med deres 

visioner? Og ikke mindst: er de parate til at sætte de midler af, der skal til for at de kan nå de ønskede 

resultater? 

 

Der er mange spørgsmål i luften i disse år. Næsten dagligt er der aviser, der fortæller historier om den 

manglende socialpædagogiske faglighed for de udsatte i vores samfund. Presset på økonomien er stort, og 

vi ser mange kreative forsøg på at effektivisere, omprioritere og revisitere. Der er næsten ikke en dag, hvor 

aviserne ikke skriver om manglende støtte til børn, unge og handicappede. Og i al denne snak, risikerer vi, 

at den socialpolitiske og socialpædagogiske indgang fortaber sig. 

 

Vi har derfor satset stort på, at vores fællestillidsrepræsentanter og hovedudvalgsmedlemmer er klædt på 

til at tage disse drøftelser i kommunerne og regionen. Det er disse repræsentanter, der er tættest på 

embedsværket og politikerne. De er alle kendte og anerkendte for deres faglighed. Derfor er de vores 

bedste ambassadører i dette arbejde. 

 

De er alle 13 gennem en uges intensivt kursus, klædt på til at arbejde på opgaven. Alle har formuleret 

projekter under paraplyen ”Socialpædagogerne i fremtiden” og disse projekter er alle igangsat og 

tidshorisonten er gennemsnitligt 2 år. De fleste tager deres aktuelle afsæt i igangværende overvejelser om 

omstruktureringer og tilpasninger i den kommunale servise. 

 

Projekterne går på frivillighed, demens, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri, valgkamp, formulering af 



handicappolitik, politisk forståelse af den socialpædagogiske opgave, faglige netværksdannelser, 

beskæftigelsestilbud for unge handicappede, bedre organisering af de socialpædagogiske tilbud og færre på 

deltid. 

 

Disse projekter vil blive fulgt tæt det næste år. Hvis bare halvdelen af forventningerne kan opfyldes, vil 

vores repræsentanter sammen med os flytte mere, end vi normalt ser over en meget længere årrække. Det 

er det bedste afsæt for ”Socialpædagogerne i fremtiden”, og kredsen vil følge op med nødvendig sparring, 

uddannelse og anden hjælp. Det kan være journalistisk, økonomisk, forskningsmæssigt, dokumentarisme 

m.v. 

                    

                                       

        

 

Arbejdsmiljø og Den gode arbejdsplads 
 

I år har vi med udgangspunkt i relanceringen af ”Den gode arbejdsplads” arbejdet videre med indsatsen for 

et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Med relanceringen af hæftet ”Den gode arbejdsplads” har der 

på TR, AMR og TRIO-møder været fokus på arbejdsvilkår med udgangspunkt temaerne Medbestemmelse & 

medindflydelse, Arbejdsmiljø & faglighed, Arbejdstid, Kompetenceudvikling, Det sociale kapitel og 

Fastholdelse af seniorer. Fremmødet af ledere til TRIO-møderne kunne være større, men ledernes 

deltagelse og engagement viser, at det er vigtigt at også lederne deltager i kredsens møder. 

 



Arbejdet fremadrettet har fokus på samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter 

og ledere i bl.a. MED-organisationen. 

 

Statistik fra PKA viser at diagnoser for psykisk sygdom i kredsen har et stort omfang og er stigende. De 

sidste par år er der blandt medlemmer 8 % der har fået stillet diagnosen svær psykisk sygdom. Men 

statistikken viser overraskende, at der også er mange som får alvorlige skader i bevægesystemet. 

Statistikken fra PKA understreger, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden med at holde fokus på at skabe 

et bedre arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. 

       

                                        

 

Arbejdstid og arbejdsmiljø 

 

I 2016 trådte den nye kommunale arbejdstidsaftale i kraft. En af nyskabelserne er, at tilrettelæggelse af 

arbejdstiden i højere grad skulle foregå som en dialog mellem ledelse og medarbejdere. 

Socialpædagogerne ser klart ordlyden i arbejdstidsaftalen som et fremskridt, og derfor har vi haft et særligt 

fokus på den og har foretaget mange arbejdstidstjek. Desværre oplever vi alt for ofte at de grundlæggende 

regler som fridøgn, 11-timers reglen og udbetaling af særydelser ikke bliver overholdt. En del af miseren 

skyldes interne byt og uklare aftaler, der ender med at blive dårlige vaner på arbejdspladsen. Men ledelsen 

skal også være meget opmærksom på, at arbejdstidsreglerne overholdes. Skyldes problemerne med at 

overholde arbejdstidsreglerne, at der reelt er for få ansatte på arbejdspladsen, så er det det problem, der 

skal arbejdes med. Der er kredsens erfaring, at problemer med at overholde arbejdstidsregelsættet også 

kan betyde et dårligere arbejdsmiljø og et øget sygefravær.  

 

Kredsen har sammen med tillidsrepræsentanter gennemført en række arbejdstidstjek og fundet en række 

generelle problemer. Problemer, der fremadrettet er blevet rettet og men som også har betydet store 

efterbetalinger til medlemmerne på mange tusinde kr. 

 



Arbejdstidsreglerne er svære at sætte sig ind i, og derfor har Socialpædagogerne Midtsjælland udarbejdet 

en miniguide, der er en hurtig tjekliste, på om arbejdstidsreglerne bliver overholdt. Miniguiden gennemgår 

en række punkter, og er man tvivl om et punkt er i orden, så skal man kontakte sin tillidsrepræsentant eller 

kredskontoret. Miniguiden bliver introduceret for tillidsrepræsentanter i dette efterår. 

                                         

                                                      
 

 

Ligeløn og ordentlig løn 
 

Socialpædagogerne Midtsjælland arbejder systematisk med lønudviklingen på arbejdspladser med fokus på 

ligeløn og en generelt højere løn. Det har betydet, at kreds Midtsjælland nu har flere kommuner, hvor 

mænd og kvinder får det samme i løn for det samme udførte arbejde. Kredsens lønstatistik har dog vist, at 

der er enkelte kommuner, som har en væsentlig lavere løn på de socialpædagogiske arbejdspladser i 

forhold til arbejdspladser i andre kommuner. 

 

Fællestillidsrepræsentant Karsten Stegmann forelagde sidste år den manglende lønudvikling for direktion 

og hovedudvalg i Køge kommune. Direktionen har anerkendt, at der er et problem med lønudviklingen for 

de ansatte i Køge kommune, og det også har betydning for rekrutteringen. Der er nu igangsat et arbejde 

med at skabe bedre rammer for lønforhandlingerne, og det skal sikres, at alle får forhandlet sin løn. Denne 

lønproces, der er sat i gang, vil få stor betydning for det socialpædagogiske område i Køge.  

 

 

Forhandling af den lokale løn skal fortsat have fokus på ligeløn, men også at lønnen generelt skal løftes. 

Kredskontoret og tillidsrepræsentanter vil i fællesskab have fokus på, at det socialpædagogiske område er 



et kvindefag, hvor der på visse arbejdspladser er brug for, at det socialpædagogiske arbejde betragtes på 

lige fod med faggrupper med tilsvarende uddannelsesniveau for mandefag. De gode erfaringer i arbejdet 

med lønefterslæbet fra Køge vil vi arbejde videre i de kommuner, hvor vi vurderer, at der et generelt 

lønefterslæb. 

 

Deltidsansættelser 

En ikke uvæsentlig del af ligestillingen på lønområdet handler i allerhøjeste grad om anvendelsen af 

deltidsjob. Langt hovedparten af socialpædagogerne er ansat i deltidsstillinger. Vi ved, at mange gerne vil 

have flere timer eller en egentlig fuldtidsstilling. Der er derfor en række informationer, du skal have, så du 

ved, hvad dine rettigheder er, hvad du kan gøre ved det, og hvem der kan hjælpe dig i de sager. 

Der er et ligebehandlingsperspektiv i brugen af deltidsansættelser. Statistikken viser at 75 % af kvinderne i 

socialpædagogiske basisstillinger er på deltid, mens kun 25 % af mændene i samme stillinger er på deltid. 

På mellemleder stillinger, konsulenter m.v. er deltid stort set ikke eksisterende. 

Kommunernes Landsforening og Danske regioner har indgået aftale med organisationerne om, at 

deltidsansatte skal tilbydes at blive sat op i tid ved stillingsledighed på arbejdspladsen eller i øvrigt i 

kommunen. 

 

Det fremgår af aftalen, at kommunen har pligt til at tilbyde deltidsansatte flere timer og gerne fuld tid, hver 

gang, der er ledige timer. Det vil der være, hver gang en stilling er ledig. F.eks. kan der være 25 timer til 

rådighed, når en ansat stopper. Disse timer skal så tilbydes en eller flere deltidsansatte, så de kan komme 

på fuld tid eller et højere timetal. Og først her efter må en stilling med evt. tilbageværende timer opslås. 

 

Vi møder ofte et argument om, at det ikke kan lade sig gøre på grund arbejdstidsplanerne, antallet af 

hænder på særligt belastede tidspunkter m.v. Det er på ingen måde forkert, at der på forskellige områder 

kan være forskellige spidsbelastningssituationer. Det vil der oftest være på langt de fleste offentlige 

arbejdspladser, der betjener borgere direkte dagligt. På den anden side må det ikke være vanetænkning og 

mangel på nytænkning og omstillingsparathed i de lokale ledelser, der gør, at der fortsat gøres så massivt 

brug af deltidsansættelser, som vi ser i dag.  

 

Der er arbejdspladser, hvor over 90 % af de ansatte er deltidsansatte, primært inden for voksen/handicap 

området. Og samtidig er der arbejdspladser deltidsansættelse stort set ikke eksisterer. F.eks. har børn- og 

unge institutioner altid haft et markant lavt brug af deltidsstillinger. Her er der også 

spidsbelastningssituationer og tynd bemanding i formiddagstimerne, hvor børnere klassisk er i skole.  

 

Det vil være et spørgsmål om at planlægge arbejdet og arbejdstiden på en anden måde på det enkelte 

område, og ved store institutioner med flere afdelinger og funktioner er der rig mulighed for at personalet 

gør tjeneste på flere afdelinger og arbejdskraften således kan anvendes mere optimalt. 

 

 



Kredsen udgiver derfor en vejledning til medlemmerne, så vi kan få gang i debatten på de enkelte 

arbejdspladser, i kommunerne og i regionen. Kredsen vil tage de sager, som måtte springe ud af dette 

initiativ. Denne statistik skal fra nu af kun blive bedre. 

 

 

Socialpædagogernes faglighed.  

Medlemmernes faglighed og kvalitet i opgaveløsningen er hjerteblod. Derfor er det et prioriteret 

arbejdsområde nationalt og lokalt, både når det angår påvirkning og interessevaretagelse i 

uddannelsessystemet, og når det handler om midler til kompetenceudvikling via overenskomsterne, om 

fokus på udviklingen af fagligheden på socialpædagogiske arbejdspladser og konkrete faglige 

medlemstilbud. 

 

Pædagoguddannelsen: 

Med bekendtgørelsen fra 2014 har pædagoguddannelsen fået tre specialiseringer, dagtilbud, skole- og 

fritidspædagogik og social- og specialpædagogik. Det er fortsat en generalistuddannelse, men med 

specialiseringsretningerne er der nu mulighed for et øget fokus på det socialpædagogiske arbejdsområde, 

hvilket har været efterspurgt hos såvel studerende og praksisfeltet.  

 

Det lokale arbejde med uddannelsen varetages gennem uddannelsesudvalget på pædagoguddannelsen på 

professionshøjskolen Absalon. Der har vi haft et særligt fokus på at dagsordensætte det socialpædagogiske 

specialiseringsområde. Blandt andet har et arbejde med studieordningen sat fokus på at fællesdelen i 

uddannelsen har tendens til i høj grad at beskæftige inden for almenområdet eksempelvis i modulet køn, 

seksualitet og mangfoldighed. Det har resulteret i, at uddannelsesudvalget i den kommende periode skal 

tættere på spørgsmålet om ”hvad skal fællesdelen i uddannelsen kunne”?  

 

Det har også haft stor lokal interesse i at sikre, at alle Absalons udbudssteder udbyder 

specialiseringsretningen Social og specialpædagogik. Det har været vigtigt for os at sikre det af to helt 

afgørende grunde. For det første bidrager det til at højne uddannelsesniveauet blandt unge i vores region 

og for det andet har det afgørende betydning for at socialpædagogiske arbejdspladser, i regionen, også i 

fremtiden kan rekruttere kvalificeret arbejdskræft. ”Vores” specialisering udbydes i Nykøbing F, 

Vordingborg, Roskilde og Slagelse.  

 

Samtidig har det været vigtigt at være med til at sikre, at fordelingen mellem de tre specialiseringer 

afspejler regionens arbejdsmarkedsbehov. Den opgave løses gennem en plads i praktikpladsforum, hvor vi 

indstiller den kommende dimensionering til KKR Sjælland (kommunekontaktråd). Aktuelt optager Absalon 

747 pædagogstuderende årligt. Af dem tildeles 37 % specialiseringen på Social og specialpædagogiklinjen. 

Fremtidsprognosen peger på et lidt større behov for pædagoger og et specialiseringsbehov på 38-39 %. 

(Dagtilbud har aktuelt 39 % og skole og fritid 24 %). 

 

Pædagogstuderende i praktik i Litauen: 



 

Socialpædagogerne Midtsjælland og Storstrøm har fortsat et samarbejde med Absalon om praktik i Litauen. 

Vi har i den seneste periode har vi haft en fast praktikplads på et børnehjem i Kaunas (”support for child” – 

Namu Zidinys) og så har vi haft en enkelt studerende i en enkel periode på et kommunalt 

aktivitetscenter/beskyttet beskæftigelse for mennesker med varige fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser (NJU Centras). Det er ligeledes lykkes at skabe kontakt mellem Absalon og 

Universitetet i Vilnius, så der nu er indgået aftaler om ERASMUS projekter. Det betyder ligeledes at 

universitet kan formidle studieboliger i forbindelse med praktikophold. Det giver mulighed for at udvide 

antallet af praktikpladser. Vi vil i den kommende periode arbejde på at få etableret flere praktikpladser i 

Vilnius området. Aktuelt er vi undersøgende på en ungdomsklub.  

 

Det seneste tiltag på pædagoguddannelsen er at Kreds Midtsjælland kommer til Slagelse og Roskilde og 

holder oplæg om Etik i (social)pædagogiske praksis i de studerendes fællesdel. På den måde bidrager vi 

både til udviklingen af de studerendes faglighed og til at Socialpædagogerne som faglig organisation bliver 

en synlig, nærværende og relevant medspiller for de studerende.       

Socialpædagogernes etiske grundlag kan du finde her: https://sl.dk/om-os/udgivelser/etik/etisk-

vaerdigrundlag/ 

 

De faglige selskaber: 

De faglige selskaber er godt i gang. Seks faglige selskaber er etableret, og alle vores medlemmer tilbydes 

deltagelse i et selskab på baggrund arbejdspladstilknytning. Alle medlemmer kan derudover vælge at være 

medlem i et fagligt selskab mere alt efter interesse. Mange medlemmer har desuden en funktion der gør, at 

mere end et fagligt selskab kan være relevant for dem. 

 

De seks faglige selskaber er: Fagligt selskab om udsatte børn og unge, om mennesker med sindslidelser, om 

voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, om marginaliserede og mennesker med 

rusmiddelsproblematikker, om uddannelses, -beskæftigelses- og aktivitetstilbud og fagligt selskab om 

mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser. 

 

De faglige selskaber afholder hvert en årlig konference og lokale arrangementer, webseminarer osv. Følg 

med på de faglige selskabers hjemmesider og hold dig orienteret om kommende arrangementer og se eller 

gense webseminarer mv. Du finder hjemmesiden på: 

https://sl.dk/fag-og-politik/faglige-selskaber-og-netværk/  

 

Hvis du ikke er tilknyttet et eller to faglige selskaber, eller oplever at du er registeret forkert, så kontakt 

kredsen så vi kan hjælpe dig det sted hen, der er det rigtige for dig. 

 

Den kommunale og regionale kompetencefond: 

Med overenskomst 2018 er kompetencefondene videreført. Det har stor betydning for vores medlemmers 

mulighed for efter og videreuddannelse. Rigtig mange medlemmer har i de sidste to overenskomstperioder 

fået et kompetenceløft ud over det, de ellers ville have haft mulighed for. Det er derfor glædeligt at 

https://sl.dk/fag-og-politik/faglige-selskaber-og-netværk/


medlemmer nu igen kan søge midler. Vi håber at rigtig mange af kredsens medlemmer også vil gøre brug af 

kompetencefondene fremover. 

 

Temaaftener med fokus på faget: 

 

Rigtig mange medlemmer vælger fortsat at bruge friaftener i vores faglige fællesskab. Det er en stor glæde 

at se så mange medlemmer hver gang vi indbyder til temaaften. Der deltager i gennemsnit 40-50 

medlemmer pr gang. Enkelte temaaftener sprænger dog rammen med over 100 deltagere. Det var tilfældet 

i marts måned, da Dorte Birkemose holdet oplæg om fagligheden som værn – Vores tolkninger af andres 

adfærd.  

Vi holder 8 temaaftener årligt. I 2018 har de tre været afholdt i første halvår, og de to andre temaer har 

været om livshistorier som metode i arbejdet med udsatte børn og unge med Charlotte Buchhave og så har 

vi på flere medlemmers opfordring haft et genbesøg af Gitte Henze og Vivi Skou fra Sølund som holdt 

oplæg om ”Gentle teaching”. 

Med den fortsatte store opbakning til temaaftenerne vil vi i fagligt udvalg fortsat lægge os i selen for at 

tilbyde et program der er af høj kvalitet og som favner faget bredt, og som kan inspirere til videre faglig 

udvikling. 

Gode ideer og ønsker til oplægsholdere og temaer er altid velkomne. 

 

Samlet set, er det tydeligt, at alle ovenstående delindsatser for socialpædagogernes faglighed er vigtig og 

giver god effekt. Det er derfor også planen at holde fast i disse mange gode tiltag fremadrettet. 

 

                                          

   

Medlemsundersøgelsen 

Den seneste medlemsundersøgelse, der blev gennemført i slutningen 2017 viser en tilbagegang i forhold til 

den overordnede tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne. Det skal vi tage alvorligt, og vi er i gang 

med tiltag, der kan skabe forbedringer. Der er dog heller ikke nogen tvivl om, at den forringelse i støtten, 

der gives til borgerne, har en betydning i forhold til medlemmernes generelle arbejdsrelaterede tilfredshed, 

og det har haft en afsmittende effekt på tilfredsheden i medlemsundersøgelsen. Medlemsundersøgelsen 

giver dog en besvarelse fra jer medlemmer, som der skal arbejdes seriøst med. 

https://www.facebook.com/219755331435837/photos/a.629050030506363/1520743758003648/?type=3
https://www.facebook.com/219755331435837/photos/a.629050030506363/1884518018292885/?type=3


 

Det betyder at vi skal iværksætte handlinger, der er rettet mod os selv som medlemmer, og handlinger der 

politisk gør arbejdsgiverne opmærksomme på de belastede vilkår for medlemmer og borgere. 

De handlinger som kredsbestyrelsen i først omgang har forpligtiget os til overfor hovedbestyrelsen i forhold 

til de konkrete resultater fra medlemsundersøgelsen vedrører: 

 Medlemmernes tillid til deres TR 

 Synlighed ved italesættelse af det som vi gør 

 TR vilkårsaftale 

 Kredsens brug af nyhedsbreve 

 Familieplejernes forventninger/hvad vi gør vi i samarbejde med familieplejerne 

Vi skal også involvere medlemmerne, og det kommer vi til at gøre på kongressen med ”Vi er 

socialpædagogerne”. Hvor fokus bliver en inddragelse af medlemmer på hvilken fagforening, der ønskes for 

fremtiden. 

 

 

Lidt om os selv.  
 

Kredskontoret har de sidste 11 år boet i Nørregade i Ringsted sammen med Teknisk Landsforbund og AOF. 

Vi har været glade for lokalerne, men må også konstatere, at vi alle er vokset fra dem. Vi flytter derfor hver 

til sit her i dette efterår. 

 

Socialpædagogerne vil derfor fra mandag d. 29. oktober være at finde på adressen: Jættevej 50 A, Ringsted. 

Vi har haft en udfordring i en dyr husleje og lokaler vi var vokset ud af, især i forhold til 

medlemsarrangementer, hvor vi oftere og oftere har måttet leje os ind i dyre lokaler i byen. Vi vil frem over 

få bedre og billigere lokaler og dobbelt så meget plads til medlemsarrangementer. Vi glæder os til, på en 

endnu ikke fastsat dato inden jul, at kunne byde alle velkommen. 

 

            

 



Regnskab 2017 og budgetforslag 2019 Kreds Midtsjælland. 

Tekst Budget   

2017 

Regnskab   

2017 

Aktuelt budget  

2018 

Budget   

2019 

Organisatorisk tilskud 7.993.000 8.018.500              8.000.000             7.881.000 

Socialpædagogerne i fremtiden 408.000 405.840                 408.000                     

Renteindtægt                          2700                  

Indtægter i alt                 8.401.000    8.427.040             8.408.000 7.881.000 

     

Løn og ansættelsesforhold                    200.000                              182.508                      175.000               175.000          

TR møder og uddannelse                    400.000                               408.430                      400.000                          350.000 

Arbejdspladsforhold                     100.000                    219.070                  75.000                               100.000 

Fag og uddannelse                     60.000                      45.818                       50.000                                  50.000 

informationsvirksomhed                     100.000                        98.770                100.000                              100.000 

Projekter                     250.000                      269.678                  

Fagligt område i alt                1.110.000                  1.224.274                       800.000                          775.000 

     

Generalfor. og kongres                    75.000                            64.140                  150.000                              75.000     

Kredsbestyrelse                     130.000                       75.211                   60.000                 60.000 

Organisatorisk samarbejde                    135.000                      88.999                  100.000                          100.000        

Sektioner/udvalg                       30.000                      26.057                   30.000                                30.000 

Rep. tilskud og bevill.                     20.000                      18.078                   20.000                 20.000        

Medlemsmøder/arrangementer                     200.000                    308.062                                200.000               250.000      

Organisat. område i alt                    590.000                    580.546                 560.000                            535.000         

     

Lokaleudgifter                   650.000                     577.471                            650.000                              605.000 

Kontordrift                   350.000                    437.424                                 450.000                            350.000               

Afskrivninger                                                  71.500   

Anlæg/anskaffelser                                

Kontorhold m.v. i alt                1.000.000                 1.086.394               1.100.000                            955.000 

     

Lønninger               6.200.000                 6.143.725               6.100.000             5.600.000 

Lønninger mv i alt               6.200.000                 6.143.725               6.100.000                        5.600.000 

     

     

Udgifter i alt                8.900.000                  9.034.940               8.560.000                       7.865.000 

     

 Over/underskud                 - 499.000                        -607.900                -152.000                 16.000          

     

Overført                 1.625.616                 1.625.616                             1.017.716  

     

                    

     

Akkumuleret                1.126.616                 1.017.716                 865.716      

 



Kritisk revision regnskab 2017 for Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Midtsjælland. 

 

Som kritisk revisor er det min opgave at gennemgå om kredsens regnskab afspejler målsætninger for 

Socialpædagogernes Landsforbund og beslutninger truffet af bestyrelsen for Kreds Midtsjælland. 

Som udgangspunkt for min kritiske revision har jeg modtaget en detaljeret gennemgang af kredsens økonomiske 

dispositioner og de politiske beslutninger, der ligger bag. Endvidere har jeg modtaget: 

Årsregnskab kreds Midtsjælland 2017 

Generalforsamlings materialet fra GF 2016 hvori det fremtidige arbejde for 2017 er fokuseret ved hjælp af seks 

temaer. I Generalforsamlingsmaterialet finder du ligeledes det generalforsamlingsbesluttede budget 2017. 

Kredsens årsplan 2017 for aktiviteter rettet mod Kredsbestyrelse, tillidsvalgte og ledere. 

Det kongresbesluttede beslutningspapir – proaktiv og synlig – i dialog med beslutningstagerne og ud på 

arbejdspladserne. 

Notat vedr. lokal løndannelse fra 2015. 

Oversigt over ligeløn i kredsens kommuner. 

Medlemstal for 2016 og 2017. 

Årsplan 2017 og 2018. 

 

Årsregnskabet er efter min opfattelse et udtryk for et meget højt aktivitetsniveau til gavn for kredsens medlemmer. 

Det er imponerende at kredsens faglige arrangementer har så stor en medlemstilslutning og at interessen for at styrke 

arbejdsmiljøindsatsen har været så stor. Disse og andre initiativer i kredsens arbejde er imponerende og bør nyde stor 

anerkendelse. 

Kredsen har fra start budgetteret med et underskud via et større aktivitetsniveau således at der tæres på kredsens 

formue. Dette hilser jeg med tilfredshed, da det aldrig kan være hensigten, at et større beløb henstår som passiv 

kapital, der ikke arbejder for medlemmerne.  

Jeg er overbevist om at kredsen har et stærkt fokus på kredsens økonomi, hvor der er udfordringer forude, og hvor 

der allerede er tiltag undervejs, der på sigt kan skabe en balance mellem indtægter og udgifter. 

På baggrund af min gennemgang skal jeg indstille regnskabet for 2017 til godkendelse. 

 

Henning Jahn 

Kritisk revisor 

15. marts 2018 

 


