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BESTYRELSENS 
SKRIFTLIGE BERETNING
DEN SOCIALPÆDAGOGISKE VERDENS 
TILSTAND
Socialpædagoger yder hver eneste dag en 
fantastisk indsats i arbejdet med udsatte 
borgere, og for at kompensere for de for-
ringelser, der sker for borgeren, bliver der 
ofte ydet en indsats, som ligger ud over 
det, man med rimelighed kunne forvente i 
forhold til de timer, som man er ansat. Det 
gør socialpædagogerne, fordi de er dedi-
kerede til deres fag og de mennesker, som 
de arbejder med. Generelt er socialpæda-
goger glade for deres arbejde, men der er 
samtidig et voldsomt pres, som udfordrer 
den socialpædagogiske tilgang.

Det er vigtigt at huske det positive ud-
gangspunkt for faget, når vi skal drøfte 
alle udfordringerne, så det ikke bliver en 
klagesang, men et ønske om at forbedre 
forholdene og de problematiske rammer, 
som socialpædagoger arbejder under. Vi  
vil arbejde på at få kernen i faget tilbage 
som det helt centrale på arbejdspladserne.

HISTORIEN OM KJELD
Kjeld har Downs syndrom, han har ikke et 
sprog, som er forståeligt for de fleste, han 
er gangbesværet, og hans humør bliver 
meget påvirket af omgivelserne.

Botilbuddet som Kjeld bor i, har været gen-
nem flere runder med besparelser og effek-
tiviseringer, hvor man har lavet forskellige 
analyser af, hvordan ressourcerne bruges 
bedst muligt, man har administrativt jus-
teret i dagtilbud, så Kjeld nu har et hel-
hedstilbud i hjemmet. Man har set på stil-
lingsstrukturen, så en hel del af de ansatte 
nu er på deltid, hvilket har medført en 
større personaleudskiftning end tidligere. 
Kommunalbestyrelsen har sammenholdt 
udgifterne med øvrige kommuner og kon-
stateret, at der er 40 kommuner, som gør 
det billigere end i deres kommune, så man 
vil gerne nærme sig de kommuner, som 
bruger færrest penge.

Man er kommet økonomisk i mål med sine 
besparelser og effektiviseringer uden, at 
der er røde tal på bundlinjen.
Men hvor blev Kjeld af?

Jo, han er der stadig væk. Ledelse og per-
sonale har tilrettelagt en hverdag for Kjeld, 
som han kan trives i, men det er også en 
hverdag uden, at Kjeld får de samme mu-
ligheder for at udvikle sig. Han opholder sig 
stort set altid i botilbuddet, måske går man 
en tur i løbet af dagen for at komme lidt 
væk, en gang imellem kan der arrangeres 
en udflugt i hverdagen, men generelt leves 
hans liv i botilbuddet.

Kjeld er påvirket af personaleudskiftninger, 
da han bruger lang tid og energi på at føle 
sig tryg ved nye mennesker, så i perioder 
kan hans humør være rigtig svingende.

I weekenderne er der kun det allermest 
nødvendige personale, hvilket betyder, at 
borgerne fra fredag eftermiddag til man-
dag morgen ikke har mulighed for at for-
lade botilbuddet, med mindre de selv kan 
færdes i trafikken, og det er ikke tilfældet 
for Kjeld.

Så er man kommet i mål med sine bespar-
elser og effektiviseringer, hvis man ser det 
med udgangspunkt i Kjeld?

Det vil man nok ikke påstå, men kritikere 
kunne sige, at det dog var et dystert billede 
at tegne af en borgers tilbud. Men vi ved, 
at det er en virkelighed for rigtig mange 
borgere. Ledelser og personale knok-
ler derudaf for at skabe de bedste tilbud 
for borgerne, hvor udvikling og trivsel er 
i højsædet, men rammerne sætter sine 
tydelige begrænsninger.

HISTORIEN OM YVONNE
Som etårig blev Yvonne anbragt på en 
døgninstitution, hvor hun havde sit hjem 
helt frem til sit 13. år. Her var hendes sociale 
netværk, her tog hun i skole fra, og hun 
havde ind imellem legekammerater med 
sig hjem, så hun havde en god opvækst på 
trods af sine familiemæssige og personlige 
udfordringer.

Da Yvonne blev 13 år, kunne døgninstitu-
tionen ikke honorere de krav, som Yvonne 
stillede, da de var baseret på en yngre mål-
gruppe. Den anbringende myndighed fik 

aftalt, at hun kom i familiepleje, og både 
Yvonne og døgninstitutionens personale 
var en del af en vellykket flytning.

Plejefamilien lavede en aftale med den 
anbringende kommune om, hvordan de 
skulle honoreres gennem hele forløbet. 
Tiden gik, og Yvonne blev 18 år, hvilket 
betød, at hendes sag overgik til den kom-
mune, hvor plejefamilien og hun boede, på 
uændrede vilkår, da man skønnede, at der 
var behov for støtte efter det 18. år.

Hun kom i gang med uddannelse, havde 
sine udfordringer at slås med, men sam-
men fik familien og Yvonne hverdagen til 
at fungere.

Men så besluttede kommunen, at man ville 
indføre en ny honoreringsmodel for pleje-
familier, og derfor lavede man nye vurde-
ringer af hver enkelt sag. Yvonnes pleje-
familie fik i den forbindelse besked på, at 
deres honorering næsten skulle halveres, 
og det var sådan det var, og hvis ikke de 
ville acceptere det, så kunne de betragte 
sig som opsagt.

Plejefamilien kunne ikke leve af den løn, 
som de blev tilbudt, og skrev ikke under på 
en ny aftale. Så i en alder af 20 år fik Yvonne 
besked på, at hun ikke skulle bo hos fami-
lien mere, uden hun i det hele taget var 
blevet hørt og inddraget i så væsentlige 
forhold om sit eget liv.

Om sagen ender lykkeligt, må man selv 
gisne om hver især, men er det en måde 
at afslutte 19 års arbejde med Yvonne på? 
Ikke i Socialpædagogernes perspektiv.

HVORFOR SÅ FORTÆLLE HISTORIER?
De to historier er ikke taget fra konkrete 
personer, men skabt ud fra forhold, vi som 
faglig organisation oplever i hverdagen. Vi 
ser desværre, at respekten og rammerne 
for, at socialpædagogerne kan udfolde 
deres faglighed, hele tiden møder begræn-
sninger, som ikke er begrundet i faglige ter-
mer, men i at der skal skabes bedre økono-
mi og rationale i de tilbud, der gives.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VEJGAARD-HALLEN, AALBORG
Generalforsamlingen bliver holdt i Vejgaard-hallen, Vejgaard Torv, 
Aalborg - den 24. oktober 2019 kl. 15.30 til kl. 21.00.

HUSK AT TILMELDE DIG!
Socialpædagogerne byder på Vejgaard-hallens populære mid-
dagsbuffet. Ønsker du forplejningen, er det vigtigt at du tilmelder 
dig – senest den 11. oktober
Du kan tilmelde dig skriftligt med oplysning om cpr.nr og navn til 
kredskontoret, Skansevej 90b, 9400 Nørresundby eller på mail til 
nordjylland@sl.dk. Umiddelbart efter den 11. oktober vil du mod-
tage en mailkvittering for din tilmelding, som du skal medbringe 
ved indskrivningen.

INDSKRIVNING
Indskrivningen er åben fra kl. 14.30. 

INDKOMNE FORSLAG
Har du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlin-
gen skal disse jf. Socialpædagogernes vedtægter, være kredskon-
toret i hænde senest den 13. oktober. Forslag skal være forsynet 
med medlemsnummer og underskrift.

FÆLLESTRANSPORT
Vi tilbyder fælles transport eller hjælp med samkørsel til general-
forsamlingen fra
-  Nykøbing Mors via Thisted
- Mariager via Hobro
- Frederikshavn via Sæby

Ønsker du at benytte dig af fællestransport, skal du – senest den 
11. oktober – skriftligt tilmelde dig til kredskontoret Nordjylland 
med oplysning om, hvilken fællestransport du ønsker.
Du vil så umiddelbart efter tilmeldingsfristen få oplyst opsamlings-
steder og tidspunkt, og hvornår fællestransporten kører tilbage.

MATERIALE TIL GENERALFORSAMLINGEN
I generalforsamlingsbladet her finder du bl.a. bestyrelsens beretning, 
bud på fremtidigt arbejde, regnskab 2018 og budgetforslag 2020.
Materialet vil ligeledes blive udleveret på generalforsamlingen.

INDSKRIVNING FRA KL. 14.30

TIDSPLAN:
15.30 – 18.00 Generalforsamling
18.00 – 19.00 Buffet
19.00 – 21.00  Generalforsamlingen fortsætter

TIDSPLAN 
GENERALFORSAMLING 24. OKT. 2019

DAGSORDENS PUNKTER:
- Formalia
- Kredsbestyrelsens beretning
- Regnskab 2018
- Indkomne forslag
- Fremtidigt arbejde
- Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
- Budget 2020
- Valg
- Afslutning

HUSK AFBUD 
Har du tilmeldt dig og alligevel bliver forhindret i at deltage, 
så husk at melde afbud så tidligt som muligt, så kredsen und-
går at betale for forplejningen

VALG
På generalforsamling skal vi i år vælge kredsens politiske ledelse for de næste to år. 

Der er valg til følgende tillidsposter: 
• Kredsformand
• Hovedbestyrelse• Faglige sekretærer• Kasserer

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer• Kongresdelegerede og suppleanter • Kritisk revisor og suppleant 

ER DU KANDIDAT? 
Ønsker du at stille op til en eller flere af ovenstående tillid-
sposter, så kan du på kredsens hjemmeside få publiceret 
¼ sides præsentationstekst evt. med foto. Navne og teksterne skal indsendes til administrativ koor-

dinator Helle Møll hem@sl.dk. Præsentationsteksterne bliver publiceret løbende på 
siden og frem til generalforsamlingen. (Kandidater kan 
også opstille under selve generalforsamlingen).

På kredsens hjemmeside www.sl.dk/nordjylland kan du 
læse om kredsbestyrelsen vilkår og arbejder.
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fælles indsats med henblik på at forbedre 
arbejdsmiljøet. Det har vist sig at i de 
tilfælde, hvor vi er lykkedes med at etab-
lere det brede samarbejde, finder vi også 
mulige løsninger, så der skabes rum for en 
åben kultur, hvor man snakker om de ud-
fordringer, der er, uden at den enkelte skal 
frygte for sit job. En fælles erkendelse af 
udfordringerne er et godt skridt på vejen til 
at undgå, at udfordringerne bliver til reelle 
problemer.

Den form for indsats løser ikke alle proble-
mer, men skal følges op af et fagligt arbejde, 
hvor vi som faglig organisation skal drøfte 
rammer og vilkår med arbejdsgiverne, hvis 
der skal laves holdbare langtidsløsninger. 

Der findes gode eksempler, hvor man fore-
bygger på arbejdspladserne med aftaler 
om supervision, trivselssamtaler, klare 
kompetenceforhold med videre. Så de 
gode eksempler, som virker, er der, og det 
kan betale sig.

Deltidsansættelse
Vi har oplevet et sigende pres på, at man 
vil basere arbejdspladserne på at lave de 
fleste stillinger til deltidsstillinger. Nogle 
steder har man forsøgt sig med at ville 
sætte alle fuldtidsansatte ned i tid med be-
grundelsen, at det er nødvendigt for at få 
en arbejdsplan til at hænge sammen.

Det har vi opponeret imod og bragt de 
konkrete sager frem i offentligheden, hvis 
det var nødvendigt, for vi vil fastholde, at 
man skal kunne arbejde fuldtid, hvis det 
er det, man ønsker. Der tales meget om, at 
man mangler personale indenfor omsorgs-
områderne og her iblandt det socialpæda-
gogiske område, så det giver ikke mening, 
at man så vil deltidsansætte flere og flere, 
og dermed skabe ikke-attraktive stillinger.
Grundlæggende er vores påstand, at det 
handler om villighed i den samlede ledelse 
på arbejdspladserne og i forvaltningen, da 
vi har mange arbejdspladser, hvor man sat-
ser på fuldtidsansatte og fint kan få det til at 
harmonere i dagligdagen. Så vi vil gå hårdt 
til værks overfor de steder, hvor man prøver 
at skære folks timetal fra fuldtid til deltid, 
og vi ved, at man sidder med tankerne i  
nogle kommuner. 

Vi skal ikke have et fag med mange medar-
bejdere, som er tvunget på deltid, hvor ens 
livsløn reduceres væsentligt, pensionen 
bliver meget lavere, og arbejdsdage og 
planlægning af fritid bliver mere uforud-
sigelige. Et fænomen som forstærkes 
yderligere af, at det er et billede, som især 
tegner sig ved de traditionelle ”kvindefag”. 
Det er vi enige med arbejdsgiverne om, da 
der mellem de faglige organisationer og ar-
bejdsgiverne er lavet en aftale om deltids-
ansattes adgang til at blive sat op i tid, når 
der er ledige timer på arbejdspladsen. Men 

også her oplever vi, at der siges et og gøres 
noget andet i flere tilfælde.

Kamp om værdier
Mange arbejdspladser har oplevet kampen 
mellem det socialfaglige og det sundheds-
faglige perspektiv. I det ene perspektiv 
kaldes man borger, og i det andet kaldes 
man patient, så det burde være indlysende, 
at man i et socialt tilbud primært er borger 
og kun i periodisk sundhedsfaglig behand-
ling bliver patient, men det er ikke altid 
tilfældet.

For at blive i modsætningerne mellem 
det sagte og det gjorte, så kan der igen 
henvises til Kommunernes socialpolitiske 
udspil fra 2013. Heri skriver KL: ”Det kan af 
indlysende grunde aldrig blive en ambition, 
at alle skal fungere lige godt og uden hjælp, 
eller at alle kan bidrage lige meget. Men kan 
vi sammen styrke den enkeltes mestring af 
eget liv – næsten uanset udgangspunkt – vil 
det styrke inklusionsperspektivet, den en-
keltes opfattelse af egen formåen og i sidste 
ende give flere mennesker mulighed for selv 
at bidrage til fællesskabet.”

Når man så samtidig sætte rammer op for 
borgeren, hvor de defineres og behandles 
som patienter, så vil man krænke borgernes 
sociale rettigheder, og det, vi sammen med 
kommunerne mener, er en rigtig vej at gå 
er at have fokusset på medborgerskab og 

Det er en udvikling vi har set gennem 
mange år og ikke kun i forhold til børn, 
unge og handicappede borgere. Der bliver 
lavet cost-benifit-analyser, sammenlig-
ninger på økonomi mellem kommunerne, 
der bliver lavet beregninger på, hvordan 
man med deltidsansættelse bedre kan 
udnytte ressourcerne optimalt, og mange 
andre forsøg på, at dokumentere, hvordan 
man kan skære.

Måske skulle man som myndighed er-
kende, at det ikke er alt, der kan regnes på. 
Uanset beregninger og dokumentationer 
så er der mennesker, som skal leve sit liv i 
de tilbud, som man giver.

Så vi ser gerne et større fokus på det, som 
var selve nerven i velfærdssamfundet, da 
man skabte det. 

NOGET SKAL MAN GØRE, ALENE FORDI DET 
ER DET RIGTIGE AT GØRE.

Den diskussion har man svigtet i mange år, 
hvor management tankerne har styret det 
sociale område. Vi vil som faglig organisa-
tion bruge tid på at bringe talen om at gøre 
det rigtige ind i diskussionerne igen. Vi ved, 
at vi er nødt til at diskutere på de præmis-
ser, der generelt er, når man snakker res-
sourcer, men vi skal altid bringe dimen-
sionen om ”det rigtige at gøre” ind som et 
element, når der skal besluttes rammer for 
de sociale tilbud.

VI SKAL GØRE DET SAMMEN
Socialpolitikken har i høj grad været 
baseret på økonomisk tænkning, og det 
skal vi også regne med, at den er i frem-
tiden, uanset hvem der politisk sidder for 
bordenden. Måske er der lidt mere lydhør-
hed for en anden tænkning med den nu-
værende regering, men at vende en sam-
fundsudvikling baseret på økonomi, når 
det handler om socialpolitik, helt omkring, 
skal vi nok ikke regne med.

Der er heldigvis kræfter i regeringen, som 
arbejder med en anden tænkning. Det 
gælder SØM modellen (Social Økonomisk 
Model), hvor man skal beregne de sociale 
gevinster ind i de økonomiske beregninger. 
Vi ved, at det kræver en helt ny tænkning, 
som vi gerne bakker op om, men vi ved 
også, at det vil tage tid at få omverdenen til 
at anerkende en ny tænkning, som ikke kun 
kan gøres op i kroner og øre.

Og der bruges mange penge på det sociale 
område ikke mindst siden kommunalrefor-
men, er de sociale udgifter steget. Men er 

det så kommet borgerne til gode? Det er vi 
ikke sikre på.

Alene på kontoen ”Pleje- og botilbud 
for personer med nedsat funktionsevne, 
aflastning samt anden hjælp” er udgifterne 
jævnfør Danmarks Statistik steget fra knap 
190 mia. i 2007 til godt 283 mia. i 2017. 
Det er en voldsom stigning, det kan ingen 
være uenige om, men hvordan matcher det 
billedet, som de to historier fortæller, og 
den virkelighed socialpædagogerne ofte 
møder i deres hverdag.

En tanke, som ligger lige for, er, at de største 
udgiftsstigninger måske skal findes uden 
for borgernes dagligdag. Det kunne være 
rart, hvis man kunne få et objektivt billede 
af, hvordan udviklingen omkring adminis-
tration af området rent faktisk er forløbet. 
Vi oplever, at der kommer flere konsu-
lenter, mere detailstyring af tilbuddenes 
hverdag og krav om dokumentationer. Vi 
oplever også, at man i højere grad har fjer-
net mange ansættelsesmæssige forhold fra 
arbejdspladserne og ind i forvaltningerne.
Det er ikke blot en påstand. Alene fra 2013 
til 2018 er udgifterne til ledelse og admin-
istration steget med gennemsnitlig 10% 
i Nordjylland, hvilket dog dækker over 
meget store forskelle mellem de enkelte 
kommuner. Når vi ser på, hvordan de 10% 
forvaltes, så er der i perioden blevet en 
anelse mindre til decentral ledelse og ad-
ministration, altså det som foregår ude på 
arbejdspladserne, så væksten på de 10% 
sker alene på centralt niveau. Og det er ikke 
småpenge, der er tale om.

Den centralisering er stik imod det, som 
egentlig er intentionerne omkring det of-
fentlige arbejdsmarked. Ledelseskommis-
sionens betænkning peger på, at der skal 
langt mere direkte ansvar ud på arbejds-
pladserne, hvor de lokale ledere skal bakkes 
op af forvaltningerne fremfor at blive styret 
af dem. Der er selvfølgelig en del arbejds-
pladser, hvor lederne oplever denne frihed, 
men det er ikke det generelle billede, vi ser.

På samme måde er det med intentionerne 
omkring socialpolitikken. Kommunernes 
Landsforening skrev i deres socialpolitiske 
oplæg ”Invester før det sker – sådan sætter 
vi handling bag ordene” fra 2013 om med-
borgerskab og selvbestemmelse: ”det hand- 
ler også om inklusion. Selv om børn, unge 
og voksne med varig og betydelig nedsat 
funktionsevne ikke kan deltage uden støtte 
i almene tilbud, skal kommunen og perso-
nalet i tilbuddene til borgerne alligevel arbej-
de for, at målgruppen ikke isoleres og lever i 

afsondrede reservater, hvor de kun møder 
ligesindede.”

Det er en fin holdning, men mange social-
pædagoger oplever at isolationen faktisk 
er virkelighed for mange borgere – ikke 
mindst i weekenderne.

Så øgede økonomiske udgifter og de 
mange flotte ord og intentioner kan være 
vanskelige at få øje på, når vi ser på virke-
ligheden ude på arbejdspladserne. Ned-
skæringer med færre personale som følge, 
et presset arbejdsmiljø, som både betyder, 
at man ikke kan udfolde sin faglighed, og 
at man er tidsmæssigt presset, og dermed 
er begrænset i mulighederne for gennem 
sit arbejde at opfylde de rettigheder, som 
borgerne har.

Vi har som ledere, medarbejdere, tillids-
valgte og som faglig organisation alle en 
særlig forpligtigelse til at gøre opmærksom 
på vores bekymringer for nogle af de mest 
udsatte borgere i sociale tilbud og på de 
vilkår, der bydes de ansatte.

SOCIALPÆDAGOGERNES VIRKELIGHED
Det krydspres, der er mellem de inten-
tioner, socialpædagogerne kommer med 
til deres arbejde og de faktiske vilkår, er 
forhold som belaster arbejdsmiljøet. De  
følgende afsnit vil handle om nogle om-
råder, hvor der generelt er mange sager, og 
som har direkte indflydelse på arbejdsmiljø 
og trivsel på arbejdspladserne.
 
Sygesager
Vi får desværre mange individuelle syge-
sager, hvor medlemmer er sygemeldte, 
og hvor man kan antage, at den væsent-
ligste årsag er arbejdsbetinget. Nogle 
sager kan løses ved aftaler om ændrede 
arbejdsopgaver, delvis sygemelding el-
ler andet, men desværre ender en del 
af dem også med en afskedigelse eller 
fratrædelse. En tendens, vi tydeligt ser, 
er, at man allerede tidligt i et sygdoms-
forløb begynder at snakke mere om 
fratrædelse end om mulighed for tilbage- 
venden. Den reducerede rummelighed 
kan være et signal om, at man på mange 
arbejdspladser er så pressede på tid og på 
at kunne yde en høj faglig indsats, at man 
ikke har plads til nogen, som i en periode 
ikke yder 100%.

Når vi oplever, at der er flere sygesager el-
ler sager om nedslidning som følge af ar-
bejdsvilkårene på en arbejdsplads, er vores 
tilgang at kontakte arbejdspladsens leder, 
AMR og TR for at høre, om vi kan lave en 
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selvbestemmelse. Det er det socialpæda-
gogisk personale er uddannet og dygtige 
til. Selvfølgelig skal hygiejnen være i orden, 
men den må ikke blive styrende for borger-
nes dagligdag og tilrettelæggelse af det 
daglige arbejde omkring borgerne.

Vi skal som faggruppe stå ved vore etiske 
værdier og være på borgernes side i retten 
til et liv på egne præmisser.

Vi ser et lignende billede i forhold til børn 
og unge, som har brug for særlig støtte. Til-
budsviften bliver mere og mere indskræn-
ket, når et barn/ung skal anbringes. Der 
findes stort set kun private opholdssteder, 
familieplejerne og eget værelse som tilbud 
i flere kommuner. Ikke fordi der er noget 
galt med nogen af tilbuddene, men man 
har efterhånden minimeret tilbudsviften, 
når man skal finde det rigtige tilbud til det 
enkelte barn/ung. Vi ser kommuner, som 
bryster sig af at så og så mange procent er 
anbragt i plejefamilie, hvor vi kan tænke, 
at det er en underlig måde at omtale an-

bringelse på i det hele taget, da det interes-
sante er, hvor mange af børnene/de unge 
som er anbragt de rette steder.

Uanset hvilken gruppe borgere socialpæ-
dagoger arbejder med, så er det mest inter-
essante, at fokus er på, at borgerne får det 
rette tilbud, som tilgodeser deres behov, og 
så bliver statistikker et underligt fænomen.

Uddannelse til opgaven
Vi har en fælles pædagoguddannelse, hvor 
der efter en tid vælges specialisering, så de, 
der vælger social- og specialpædagogik, 
får mulighed for at tilegne sig særlige 
kompetencer til det socialpædagogiske 
arbejdsområde. Det er godt, at der er den 
mulighed i uddannelsen, men vi ved, at 
der efterfølgende er behov for både grun-
dig introduktion og efter- og videreud-
dannelse til det arbejdsområde, som man 
bliver ansat ved.

Når man kommer som ny, uanset om man 
er nyuddannet eller erfaren fra andre om-

råder, så er der brug for grundig introduk-
tion til den gruppe af borgere, som man 
skal arbejde med, ikke mindst når der er 
tale om helt særlige problemstillinger, som 
indbefatter diagnoser. Introduktion er der 
på flere arbejdspladser, men vi oplever 
også arbejdspladser, hvor nyansatte bare 
skal gå i gang og gøre sine erfaringer uden 
en særlig introduktion, og det er ikke godt 
nok. Derfor er det et emne, som bør sættes 
på dagsordenen på hver enkelt arbejds-
plads, hvis det ikke allerede har været be-
handlet.

Når man er godt i gang med arbejdet, er der 
også behov for efter- og videreuddannelse. 
Vi har med Socialpædagogerne Nordjyl-
lands medlemspanel lavet en undersøgelse 
af niveauet for efter- eller videreuddan-
nelse for de nordjyske socialpædagoger. 
Generelt er adgangen til uddannelse ikke 
helt tilfredsstillende, da de fleste godt nok 
får tilbudt en form for efter- eller videre-
uddannelse, men det er sket indenfor en 
periode på 3-5 år. Når vi ser på uddan- 

nelsens art, så er der ofte tale om temadage 
og kortere kurser ofte som intern uddan-
nelse, hvilket kan være ganske udmærket, 
men vi mener også, at der er et behov for at 
flere af de nordjyske socialpædagoger får 
mulighed for at følge efteruddannelse på 
diplom-, master- og kandidatniveau.

Det mener vi, fordi vi jo kan se, at det oftest 
er andre faggrupper, som vurderer og for-
sker i det socialpædagogiske arbejde, lige-
som der er store felter af det socialpædago-
giske arbejdsområde, som der næsten ikke 
forskes i.

Der kan være mange grunde til, at der ikke 
er flere, som får en længerevarende efter- 
og videreuddannelse, men en årsag, som 
medlemmerne nævner, er, at arbejdsplad-
serne ikke har råd. 

Så samlet set er der behov for, at der sættes 
fokus på efter- og videreuddannelse på 
mange arbejdspladser, da det er et væsen-
tligt element, når vi arbejder indenfor et 
fag, som fordrer viden og udvikling.

Plejefamilierne har vanskelige vilkår
En medlemsgruppe, som har helt særlige 
udfordringer at slås med, er plejefamilierne. 
Socialpædagogerne har i mange år kæm-
pet for, at arbejdsgiverne skal anerkende 
plejefamilier som ansatte ved kommunerne 
og dermed have en overenskomst. Men 
Kommunernes Landsforening har gennem 
årene holdt stædigt fast i, at plejefamilier er 
selvstændige erhvervsdrivende til trods for, 
at det er slået fast, at de er omfattet af ferie-
loven og arbejdsmiljøloven.

Lokalt i Nordjylland giver det udfordringer 
i forbindelse med at aftale vilkår for pleje-
familierne. Alt for ofte oplever vi kom-
muner, som egenhændig sætter vederlag 
for arbejdet ned, uden der gives reelle fag-
lige begrundelser for at sætte honoraret 
ned, uden at inddrage plejefamilierne og 
deres erfaringer omkring barnet/den unge. 
Når det sker, støtter vi plejefamilierne i at 
få deres vederlag forhandlet på et oplyst 
grundlag ved at fungere som bisidder un-
der hele forhandlingen. I den forbindelse 
oplever vi, at kommunen fremhæver, at 
hvis ikke man skriver under på de nye vilkår, 
så betyder det, at man er opsagt, og bar-
net/den unge så skal have et nyt tilbud.

Det er en uordentlig måde at behandle ple-
jefamilier på, når man på den måde bruger 
børnene/de unge som pression til at få sin 
vilje fremfor at respektere og anerkende 
det store arbejde, som plejefamilierne laver 

og så tage en sober forhandling med dem 
ud fra objektive kriterier omkring børnene. 
Selvfølgelig er der kommuner, hvor det 
fungerer ganske udmærket, men generelt 
er der behov for mere klare rammer om-
kring plejefamiliernes vilkår.

Et middel kan være den nye veder-
lagsmodel, hvor man ud fra et estimat om 
anbringelsens varighed laver en gennem-
snitshonorering i hele forløbet, men igen 
afhænger det af den enkelte kommunens 
håndtering af en ny model. Ingen model er 
bedre end de som skal håndtere den. Så vi 
skal følge udviklingen tæt og støtte pleje-
familierne i et helt legitimt krav om, at de er 
en ligeværdig forhandlingspart, når vilkår 
for dem skal fastsættes i det enkelte pleje-
forhold.

Overenskomster på det private område
Gennem mange år har der været arbejdet 
på at tegne overenskomst med de private 
tilbud, og lad os bare erkende, at det ikke 
er nemt. Vi ser opholdsstederne som en 
anerkendt del af tilbudsviften, og vi øn-
sker, at de ansatte har ordnende forhold. 
Der er heldigvis flere steder, som gerne vil, 
og hvor arbejdet er igangsat, men rigtig 
mange halter bagefter. 

Vi har talt med kommunerne, som anbring-
er på stederne, om at de bør sikre sig, at 
de ansatte er dækket af en overenskomst. 
Grundlæggende vil flere kommuner gerne 
kunne stille det krav, men de er samtidig 
udfordret af, at de ikke kan stille det som 
krav, så længe de fleste steder ikke er over-
enskomstdækket, når de samtidig skal leve 
op til servicelovens bestemmelser om at 
finde det rette tilbud.

Frederikshavn Kommune har forsøgt det 
med en koncern for et par år siden, men fik 
besked om, at det ikke var lovligt, da de var 
bundet af at inddrage alle tilbud i vurde-
ringen.

Vi satser på at få flere steder til at tegne 
overenskomst og mener, at der er en ram-
meoverenskomst, hvis indhold gør, at 
der efter vores opfattelse ikke er nogen 
legal undskyldning for ikke at tegne over- 
enskomst. Det bør være en ret som ansat,  
at ens vilkår reguleres efter en aftale og 
ikke efter individuelle vilkår, når man ar- 
bejder i et fællesskab, som en socialpæda-
gogisk arbejdsplads, som regel er. 

Det kræver oplysning, for vi har en an-
tagelse om, at det for en stor dels ved-
kommende skyldes uvidenhed om hvilke 

muligheder en overenskomst også giver 
arbejdspladsen, og så er der selvfølgelig 
et mindre antal, hvor fokus er mere på  
indtjening end på personale og brugere. 

MEDLEMMERNE KENDER  
VIRKELIGHEDEN OG KAN PEGE PÅ 
LØSNINGER
I det forrige afsnit er virkeligheden og  
nogle emner og grupper nævnt, der kunne 
nævnes andre, da vilkår og betingel-
ser fylder alt for meget i dagligdagen for 
mange socialpædagoger. På kredskontoret 
hører vi det fra medlemmer, fra tillidsfolk 
og fra ledere, og det bunder oftest i frus-
trationer over, at der ikke er ressourcer til 
at lave det arbejde, som man er ansat til, 
nemlig det socialpædagogiske arbejde 
med borgerne.

Det kan lyde helt vanvittigt, at der bliver 
færre og færre ressourcer til borgerne 
samtidig med, at der bruges flere og flere 
penge til området, så spørgsmålet må jo 
blive, hvor ryger pengene hen, når de ikke 
går til borgerne?

Vi kan gætte en masse om, hvor pengene 
forsvinder hen, men det er ikke kvalificeret 
nok. Vi kan finde de tørre tal hos Danmarks 
Statistik, vi kan se det i kommunernes egne 
opgørelser, så den del er ret enkel. Det store 
spørgsmål er, hvordan er det så gået ude i 
tilbuddene hen over årene. Er der reelt sket 
nedskæringer, og i hvilket omfang er det 
sket både med hensyn til personaleres-
sourcer og med hensyn til de tilbud, som 
borgerne får i dagligdagen.

Hvis vi vil erobre faget tilbage til tilbud-
dene, så skal vi i gang med at lave helt 
konkrete oversigter over, hvordan det er 
gået. Og det kan vi kun gøre i samarbejde 
med medlemmerne.

Medlemmernes deltagelse i det faglige 
arbejde
Gennem de seneste år har vi på flere måder 
inddraget medlemmerne direkte i det fag-
lige arbejde. Vi skabte vores medlemspanel, 
hvor vi kan spørge medlemmerne om re-
levante emner, hvilket har vist sig meget 
værdifuldt, da vi får et vidensgrundlag, 
som kan bruges både internt og eksternt 
med henblik på at sætte fokus på et emne. 
I indeværende år har vi brugt det til at blive 
klogere på efter- og videreuddannelse, på 
ytringsfrihed og på ledernes vilkår.

Vi har også inddraget medlemmer direkte 
i arbejdet med at udforme politikker for et 
område. Det er sket fx omkring handicap-
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politik i kredsen, hygiejneproblematikken, 
evaluering af TR-struktur og i forbindelse 
med faglighedsprojektet. Det er en god 
måde at få kvalificeret viden på, så vi som 
faglig organisation kan arbejde målrettet 
med det, som giver mest mening på ar-
bejdspladserne. 

Derfor er forslaget med fremtidigt arbejde, 
at der vil blive fundet en gruppe eller flere 
grupper af medlemmer, som kan arbejde 
med, hvordan vi ”tager faget tilbage” i det 
daglige socialpædagogiske arbejde. At vi 
får belyst, hvad der står i vejen for, at vi kan 
skabe mere rum til det direkte borgerret-
tede arbejde. Hvordan det konkret gøres, 
må kredsbestyrelsen arbejde med efter 
generalforsamlingen.

Mødet mellem medlemmerne og fag-
foreningen
Hovedbestyrelsen har på grundlag af 
kongressens beslutning om ”Vi er social-
pædagogerne” vedtaget en strategi, hvor 
kredsene hver især skal bruge ressourcer 
på at inddrage og engagere medlemmerne 
mere i det fagpolitiske arbejde. Som beskre-
vet er vi i Nordjylland godt i gang med at 
inddrage medlemmerne i det fagpolitiske 
arbejde, men vi kan altid blive bedre.

Vi har derfor sat en række aktiviteter i 
gang med henblik på at være i dialog med 
medlemmerne, at sikre man som medlem 
har direkte indflydelse på arbejdet, og at 
det skal være nemt for enhver at kontakte 
en som repræsenterer Socialpædagogerne 
Nordjylland.

De konkrete aktiviteter, som vi har sat i 
gang, er:
- Styrket indsats omkring plejefamilier
- Aktiviteter på studiestederne og fokus på  
 samarbejdet mellem TR og de studer- 
 ende i lønnet praktik
- Indgåelse af overenskomster på opholds- 
 stederne
- Evaluering af TR struktur
- Aktiviteter på arbejdspladserne,  
 medlemsmøder, cafe-eftermiddage
- Faglige temadage
- Inddragelse af medlemmer i politik- 
 udvikling

Det er alle aktiviteter, som I enten har hørt 
om, har været en del af eller kommer til at 
deltage i eller høre om i den kommende 
periode. 

Struktur for tillidsrepræsentanterne
På den seneste generalforsamling blev det 
vedtaget, at vi skulle evaluere strukturen 

for TR og FTR i kredsen. Det har krævet en 
del forberedende arbejde, så vi kan være 
sikre på, at den struktur vi beslutter, passer 
til den virkelighed, der er omkring arbejds-
pladserne. 

For at evaluere har vi haft eksterne parter til 
at drøfte, hvordan strukturen fungerer med 
henholdsvis FTR og TR. Vi har også bedt TR 
om at snakke med medlemmerne på ar- 
bejdspladserne, om de har en oplevelse af, 
at det er nemt at bruge TR i dagligdagen, da 
det er for medlemmerne, vi har TR og FTR.

Det resultat, som vi er kommet frem til, 
er, at vi ikke ændrer grundlæggende på 
strukturen. Der vil fortsat være en FTR i 
hver kommune/regionen med undtagelse 
af Aalborg, hvor der er to FTR’er. Der er så 
forslag om, at man vælger en suppleant 
for FTR, så der er en, der kan træde til i 
forbindelse med langtidssygemelding og 
barsel.

I forhold til arbejdspladsernes TR, så har det 
vist sig, at der på nogle arbejdspladser er 
udfordringer på grund af størrelse, mange 
fysiske placeringer eller mange former for 
tilbud indholdsmæssigt. Derfor er der for-
slag til generalforsamlingen om, at vi går 
væk fra princippet om én leder – én TR, til 
et princip om, at TR-strukturen tilpasses 
medlemmernes behov. Det lyder som en 
naturlig tilgang, men det kan give visse 
udfordringer i forhold til tid til opgaven 
og samarbejde med ledelsen på arbejds-
pladsen, men det må løses. Det vigtigste 
er, at hvert enkelt medlem oplever, at det er 
nemt at komme i kontakt med sin TR og har 
en oplevelse af, at TR kender til ens arbejde.

ORGANISERING AF SOCIALPÆDAGOG-
ERNE NORDJYLLANDS ARBEJDE
Som der skrives i afsnittet ”Socialpæda-
gogernes virkelighed”, så er der masser af 
faglige og politiske sager, der skal hånd-
teres i dagligdagen. Kredsbestyrelsens op-
gave er at fastlægge rammerne for dette ar-
bejde, og så skal kredskontoret sikre, at det 
føres ud i livet af de ansatte og de valgte.

Der er mange andre opgaver end de 
beskrevne, som skal løses. Først og frem-
mest skal individuelle medlemssager prior-
iteres, så hver enkelt får den støtte i sin sag, 
som er nødvendig. Det er basisydelsen i en 
faglig organisation, og det er derfor den 
vigtigste prioritering, som der skal være 
ressourcer til at levere. 

Det er der taget højde for i budgettet for 
kredsen, så der også er plads til at løse 

vigtige politiske opgaver, da rammerne 
for socialpædagogerne jo som beskrevet 
er stærkt medvirkende til, at vi får mange 
individuelle medlemssager. Vi skal have 
fokus på arbejdsmiljø, trivsel på arbejds-
pladserne, de faglige og økonomiske ram-
mer, der er for arbejdet, og den socialpoli-
tik, som styrer det hele. Det er beskrevet i 
beretningen, og det fremtidige arbejde er 
det, som er styrende for den politiske ind-
sats i kredsen.

Der er dog et par områder, som er i peri-
ferien af arbejdspladserne, som vi også skal 
yde en særlig opmærksomhed.

Ledighed
Vi har en meget lav ledighed, når vi ser på, 
hvor mange som er fuldtids ledige. Men der 
er mange, som er berørt af ledighed, da de 
er vikarer på arbejdspladserne, og derfor 
ind imellem modtager ydelser fra a-kassen 
og skal leve op til alle reglerne om at stå til 
rådighed og deltage i en hel del samtaler i 
a-kasse og på jobcentrene. Grundlæggende 
er der derfor ikke den store bekymring, når 
en person bliver ledig, eller der kommer en 
hel del nyuddannede på én gang, for de 
er hurtigt inde på eller tilbage på arbejds-
markedet.

At der er så lav en ledighed, er positivt, men 
det kan samtidig give bekymring, når vi  
skuer fremad, og hvis prognoserne holder, 
så kommer der til at mangle pædagoger 
inden for en kort årrække. Allerede nu kan 
man se, at det begynder at være vanske-
ligt at rekruttere i nogle geografiske om-
råder og til nogle specielle tilbud, så det vil 
være godt, hvis arbejdsgiverne var med til 
at skabe bedre vilkår for de personer, som 
har vikartimer. Det er vi i gang med at lave 
samarbejde med Aalborg Kommune om 
med henblik på rekruttering og fasthold-
else, men det er i sin meget spæde start i 
skrivende stund.

Som støtte til både de ledige og arbejds-
pladserne har vi i kredsen en jobkonsulent, 
som altid vil kunne hjælpe med at skabe 
kontakt mellem den ledige og arbejds-
pladserne. For få arbejdspladser kender 
til denne mulighed, som jo er den mest 
oplagte, hvis man står og mangler en med-
arbejder, så vi har et oplysningsarbejde om 
muligheden ud til arbejdspladserne.

Samarbejdet med uddannelsesstederne
På professionshøjskolerne, i Nordjylland 
UCN, går vores fremtidige kolleger, og som 
fortalt bliver der god brug for dem, og jo 
bedre uddannede de bliver, jo bedre for 

arbejdspladserne, så der er al mulig grund 
til, at vi bruger tid på at engagere os på ud-
dannelsesstederne. Pædagoguddannelsen 
er den mellemlange videregående uddan-
nelse, som har den laveste finansiering, så 
det er en udfordring for UCN at prioritere 
ressourcerne i det daglige arbejde med at 
uddanne vores fremtidige kolleger. 

Set i det perspektiv at vi indenfor en åre-
række kommer til at mangle uddannede 
pædagoger, er der selvfølgelig et væsent-
ligt fokus på at få oprettet flere studieplad-
ser, hvilket er lykkedes med en lille stigning 
i optagelserne i 2019.

Ud over at engagere os i uddannelsesud-
valg på UCN, har vi gennem de seneste år 
deltaget i flere og flere aktiviteter omkring 
grunduddannelsen, hvor vi på de tre ud-

dannelsessteder underviser i professions-
forståelse og professionsetik. Vi holder 
oplæg for de studerende, før de skal i løn-
net praktik, og holder oplæg i forbindelse 
med deres dimissionen. 

På et område er der dog lidt bekymring, og 
det er, at vi oplever studerende komme til-
bage fra en lønnet praktik, uden de ved, at 
der har været en TR på arbejdspladsen, lige-
som nogle af de studerende fortæller om 
praktikker, hvor der ikke har været meget 
studieaspekt i løbet af praktikken. Det skal 
vi have rettet op på blandt andet ved som 
nævnt et forsøg med at indkalde studer-
ende og TR til en fælles dag, hvor vi kan 
drøfte, hvordan man sikrer en lønnet prak-
tik også fastholdes som studie. Kun hvis 
man som studerende har en god oplevelse 
af sin praktik, vil de være parate til at vende 

tilbage til området efterfølgende, når de er 
uddannede, så det er vigtigt, når vi taler om 
rekruttering af nye medarbejdere. 

PÅ MED VANTEN
Den beretning, du lige har læst, er fyldt 
med synspunkter, udfordringer og fælles 
opgaver, men den skulle også gerne være 
præget af en lyst og en vilje til at sætte 
det socialpædagogiske arbejde højt. At 
socialpædagogerne skal lave det, som de 
er bedst til – at interagere med borgerne 
– at evaluere processerne – at reflektere 
over egen praksis, så nye måder at gribe 
arbejdet an på udvikles. Det er i denne cir-
kel socialpædagogerne giver mening for 
borgerne, og det skal der være tid til. Det 
skriftlige og andet kan også være vigtigt 
for borgeren, men kan man ikke løse basis-
opgaven, giver det ikke så megen mening. 
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REGNSKAB 2018
SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND

INDTÆGTER OG TILSKUD
Regnskab 2018 Budget 2018 Regnskab 2017

Kredstilskud -9.467.000               -9.519.000             -9.605.000            
Grundtilskud -648.000                  -648.000                -640.000               
Særligt tilskud -492.760                  -486.000                -491.440               
Akutmidler -1.133.000               -1.131.000             -1.129.900            
Renteindtægt netto -2.900                     -7.000                   -7.000                  
Indtægter i alt -11.743.660           -11.791.000         -11.873.340        

UDGIFTER
Faglige omkostninger
Løn- ansættelsesforhold & arbejdspladsforhold 967.894                   1.111.200              511.897                
TR møder m.v. 737.145                   1.050.000              987.678                
Arbejdsmarkedsforhold/A-kasse 5.989                      5.000                    -                       
Fag & udddannelse, faglig netværk 15.122                     14.000                   9.092                    
Lokalblad og informationsarbejde 337.376                   399.600                 479.656                
Projekt "Socialpædagogerne i Fremtiden" 650.711                   886.000                 762.889                
Fagligt område i alt 2.714.237              3.465.800            2.751.212           

Organisatorisk område
Generalforsamling og kongresdelegation 185.686                   216.000                 108.567                
Bestyrelse & lokal politisk ledelse 246.499                   410.000                 306.762                
Sektioner, faglige netværk og udvalg 42.760                     39.000                   41.551                  
Organisatorisk samarbejde 182.991                   192.500                 188.428                
Repræsentation, tilskud og bevill. 16.544                     30.000                   18.077                  
Medlemsmøder og arrangementer 105.726                   154.000                 241.273                
Organisatorisk område i alt 780.206                 1.041.500            904.658              

Kontordrift og administration
Husleje og lokaleudgifter 643.232                   702.000                 560.819                
Kontordrift i øvrigt 282.737                   349.000                 400.064                

Kontorhold m.v. i alt 925.969                 1.051.000            960.883              

Lønninger
Lønudgifter 7.755.446                7.652.100              7.765.500              
Regulering ferieforpligtelse 11.659                     100.000                 172.787                
Løn m.v. i alt 7.767.105              7.752.100            7.938.287           

Udgifter i alt 12.187.517            13.310.400          12.555.040         

Årets resultat - underskud 443.857                 1.519.400            681.700              

STATUS Ultimo 2018 Budget 2018 Ultimo 2017
Overført primo 3.209.942                3.209.942              3.891.642             
Årets resultat -443.857                 -1.519.400             -681.700               
Samlet overskud/egenkapital ultimo 2.766.085                1.690.542              3.209.942             

Det fulde årsregnskab fra Statsautoriseret Revisor vil ligge til gennemsyn på generalforsamlingen.
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Fokus i det fremtidige arbejde er på at få faget og det 
grundlæggende socialpædagogiske arbejde tilbage som det 
primære for socialpædagogerne. Når vi skriver sådan, hænger 
det sammen med en oplevelse af, at der er for mange funktioner, 
direktiver og dagsordner, der virker som bremseklodser for, at 
det socialpædagogiske arbejde har første prioritet i dagligdagen. 
Det betyder ikke, at dokumentation og andet er ligegyldig, men 
tilrettelæggelsen af socialpædagogisk arbejde skal først og 
fremmest tage sit afsæt i borgernes behov.

Vi har indikatorer på, at selv om udgifterne til området stiger, så 
kan vi også se, at de største kommunale udgiftsstigninger er 
på central administration og ledelse, så meget tyder på, at den 
decentralisering, man egentlig hylder, betyder, at der bliver færre 
ressourcer til det borgernære arbejde og mere til central løsning 
af opgaver.

Det står som påstande, men med en vis dokumentation, så vi vil 
gerne arbejde med at udvikle mere kvalificeret datamateriale 
samt lave konkrete aktiviteter, som sætter fokus på, hvordan 
rammerne for det socialpædagogiske arbejde har udviklet sig 
med udgangspunkt i det, som vi mener, skal være det centrale 
udgangspunkt. Nemlig tilbuddet til borgerne.

I den daglige planlægning må det betyde, at man starter med at 
vurdere og beskrive, hvad det er borgerne har brug for, hvis de skal 
have en hverdag, som fremmer de mål, der er sat. Betyder det, at 
der bliver væsentlig mindre tid til at beskrive nye mål, dokumentere 
eller andet, så må det være de funktioner, som ikke prioriteres 
højest. Medfører det, at man ikke kan leve op til omgivelsernes krav, 
så må det problematiseres frem for at det er servicen til borgerne, 
som prioriteres væk.

I dag er mange arbejdspladsers dagligdag måske mere underlagt 
krav om, at man skal levere materiale til myndighed eller andre, 
end krav om først og fremmest at opfylde de socialpædagogiske 

mål i forhold til borgerne. Det er under alle omstændigheder en 
diskussion, som vi ønsker rejst med det fremtidige arbejde. En 
diskussion som også skal føre til konkrete aktiviteter, så man i 
kommunernes og i regionens planlægning og politiske behandling 
er med til at sikre fokus på det væsentlige i den daglige planlægning 
af det socialpædagogiske arbejde – nemlig borgerperspektivet.

Kredsbestyrelsen har et ønske om at inddrage en bred kreds af 
medlemmer i det konkrete arbejde. Der er sat økonomi af til frikøb 
til arbejdet ud fra den tænkning, at det er på arbejdspladserne, 
man tydeligst mærker dagligdagen, og derfor bedst kan komme 
med ideer til at sætte opmærksomhed på den virkelighed, der er.

Kredsbestyrelsen forslår på den baggrund at:
• Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af et antal  
 medlemmer fra arbejdspladserne samt repræsentation fra den  
 politiske ledelse, som har til formål at fremskaffe datamateriale  
 til den konkrete belysning af faktuelle forhold. Størrelse ca. 10  
 personer.
• Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af et antal  
 medlemmer fra arbejdspladserne samt repræsentation fra den  
 politiske ledelse, som har til formål at lave en strategi og aktioner,  
 som skal sætte fokus på det socialpædagogiske arbejde som det  
 bærende i det daglige arbejde. Det skal ske med udgangspunkt  
 i socialpædagogernes etiske værdigrundlag, erfaringerne fra  
 faglighedsprojektet, og den viden medlemmerne sidder med.  
 Gruppen kan også inddrage flere medlemmer i processen.  
 Størrelse ca. 25 personer.
• Ledersektionens bestyrelse følger processen i begge grupper  
 og supplerer med lederperspektivet i arbejdet, da man som  
 leder ofte er den, som møder krydspresset mellem forvaltninger  
 og medarbejdere.

Viden og erfaringerne fra arbejdet formidles løbende i ”Indsigt”, via 
”Kredsen informerer” og på generalforsamlingen i 2020.

FREMTIDIGT ARBEJDE

FORSLAG VEDRØRENDE STRUKTUR FOR 
TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR) OG 
FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER (FTR)

1.
Princippet ”En Leder – en TR” afløses af et princip om, at 
strukturen skal matche medlemmernes behov. Det betyder, 
at vi ikke nødvendigvis følger ledelsesstrukturen omkring 
arbejdspladserne. Konkret vil det være en vurdering 
Socialpædagogerne Nordjylland foretager sammen med 
TR/medlemmer, der danner grundlag for den TR-struktur, 
som vi ønsker på den enkelte arbejdsplads, hvilket kan 
medføre både færre og flere TR’er, end der er ledere.

Begrundelsen for forslaget er, at strukturen på 
arbejdspladserne og dermed ledelsesstrukturen ofte 
ændrer sig, og med det nuværende princip kan der være en 
forventning om, at TR-strukturen til stadighed tilpasses den 
til enhver tid gældende lederstruktur. Det ønsker vi ikke, da 
det er medlemmernes behov for at kunne bruge deres TR, 
som skal være det bærende i strukturen.

2.
At man kan nedlægge FTR-hvervet, når der er fire eller 
færre TR’er i en kommune/region. Det kan kun besluttes 
i kredsbestyrelsen efter fælles indstilling fra TR’erne i 
området og kredskontoret. Dermed er TR’er i lokalområdet 
sikret vetoret.

Begrundelsen er, at vi har oplevet kommuner, hvor der er 
meget få TR’er, og det derfor ikke giver mening at vælge en 
af dem som FTR. Det skal alene være ud fra et lokalt ønske, 
at vi fraviger princippet om FTR, som vi ser som en stor 
gevinst for organisationen.

3.
At der fremover kan vælges FTR-suppleant, som kan 
indtræde i funktionen ved FTR langtidssygemelding eller 
barsel.

Begrundelsen er, at vi stiller de valgte FTR dårligt, hvis de 
rammes af langtidssygdom, eller de skal på barsel, da de i 
dag reelt skal fratræde deres hverv, hvis en anden skal ind 
og løse opgaverne. Det finder vi ikke rimeligt, og med en 
suppleant vil vi kunne få løst opgaverne og samtidig give 
den sygdomsramte eller den på barsel ordentlige vilkår.

Generalforsamlingen i 2018 besluttede en evaluering af TR-
strukturen med henblik på, at vi altid tilpasser TR-strukturen til den 
aktuelle virkelighed.

Evalueringen er sket ved, at et udsnit af TR’erne og FTR’erne har 
evalueret deres oplevelse af strukturen, ligesom vi har bedt TR om 
at snakke med medlemmerne om, hvor vidt de fandt strukturen 
passende i forhold til det, som de skal bruge deres TR til. 

Grundlæggende er der tilfredshed med den måde, som TR-arbejdet 
er tilrettelagt på, men der er en række punkter, hvor vi kan optimere 
strukturen. Kredsbestyrelsen har på baggrund af undersøgelserne 
følgende forslag til generalforsamlingen.
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3. TR MØDER OG UDDANNELSE – I ALT 994.500 KR.
TR aktiviteter – i alt 730.500 kr.
TR møder: frikøb, ophold og forplejning (639.000 kr.)
TR netværk til forplejning, porto og kuverter (25.000)
TR-intro. frikøb, ophold og forplejning til ca. 20 nye TR´ere (36.500) Udviklingssamtaler for 50 TR á en ½ dag. (10.000)
Et årlig TR møde for privatansatte (ikke omfattet af akutfonden) (20.000) 

FTR aktiviteter – i alt 264.000 kr.
• 6 heldags FTR møder, frikøb, ophold og forplejning incl. 1x2 dags seminar med overnatning (264.000 kr.)

(Rammen til TR møde dækker alene udgiften til TR. AMR og Ledernes deltagelse i TR stormøde er konteret under note 2. 

NOTER TIL BUDGET 2020

1. KREDSENS INDTÆGTER – I ALT 11.940.000 KR.
Tilskud er beregnet ud fra kredsens tilskudsgivende medlemstal (4.369 – 1. kvt 2019). 
 
Indtægten fordeler sig således:  
Organisatorisk tilskud 9.504.000
Grundtilskud  648.000
Særligt tilskud  586.000
Akutfondstilskud  1.202.000
I alt i tilskud  11.940.000

2. LØN-, ANSÆTTELSE OG ARBEJDSPLADSFORHOLD – I ALT 342.800 KR.
Løn- og ansættelsesforhold – i alt 217.600 kr.
• Transport, forplejning og advokatudgifter i forbindelse med sagsbehandling indenfor løn og ansættelsesforhold.   
 F.eks. OK tegning, faglige enkeltsager, sociale sager, leder sager og familiepleje sager. (180.000 kr.)
• Bidrag til SL´s advokatpulje,0,40% af org. tilskud: (37.600 kr).

Arbejdspladsforhold – i alt 22.000 kr.
• Sagsbehandlingen vedr. arbejdspladsforhold generel som f.eks. indenfor MED, personalepolitik, den gode arbejdsplads  
 – transport og forplejning, (10.000 kr.)
• Personalepolitisk messe eller tilsvarende arrangement – deltagelse for tre personer (12.000)

AMR aktiviteter – i alt 81.800 kr.
• En årlig intro-dag for 10 nyvalgte AMR´ere incl. frikøb (23.000 kr.)
• To årlige stormøder sammen med TR og ledere. 40 AMR á 535 kr. ophold/forplejning x 2 (42.800kr.) og 2 x 8.000 til transport (16.000).  
 Øvrige udgifter til ex. oplægsholdere figurerer under TR møder

Leder aktiviteter – i alt 21.400 kr.
• To årlige stormøder sammen med TR og AMR. 20 ledere á 535 kr. ophold/forplejning x 2 (21.400 kr.)  
 Øvrige udgifter til ex. oplægsholdere figurerer under TR møder

4. A-KASSE ARBEJDE – I ALT 5.000 KR.
Økonomiske ramme til bl.a. transport og forplejning i forbindelse med møder og aktiviteter der er arbejdsmarkedsrelateret.

5. FAG OG UDDANNELSE, FAGLIGE NETVÆRK – I ALT 13.000 KR.
• Familieplejernes landsmøde – gebyr, ophold og transport til 2 fra kredsens udvalg (8.000 kr.)
• Diverse møder og efteruddannelse ift. med andre samarbejdspartner (5.000)

Note Regnskab 2018 Budget 2019 Budgetforslag 
GF godkendt 2020

1 INDTÆGTER
Kredstilskud ordinært -9.467.000 -9.412.000 -9.504.000
Grundtilskud -648.000 -648.000 -648.000
Særligt tilskud -492.760 0 -586.000
Akutmidler -1.133.000 -1.135.000 -1.202.000
Renteindtægt netto -2.900 -13.000 0
Indtægter i alt -11.743.660 -11.208.000 -11.940.000

UDGIFTER
2 Løn-, ansættelse og arbejdspladsforhold 967.894 411.200 342.800
3 TR møder m.v. 737.145 1.050.000 994.500
4 A-kasse arbejde 5.989 5.000 5.000
5 Fag og uddannelse, faglig netværk 15.122 18.000 13.000
6 Lokalblad og informationsarbejde 337.376 390.500 340.500
7 Projekter og kursusvirksomhed 650.711 0 299.000

Fagligt område i alt 2.714.237 1.874.700 1.994.800

8 Generalforsamling og kongresdelegation 185.686 120.000 170.000
9 Bestyrelse 210.365 250.000 233.300
10 Lokal politisk ledelse 36.134 36.000 36.000
11 Sektioner, udvalg m.v. 42.760 54.000 54.000
12 Organisatorisk samarbejde 182.991 217.500 191.000
13 Repræsentation, tilskud og bevill. 16.544 35.000 35.000
14 Medlemsmøder og arrangementer 105.726 165.000 108.500

Organisatorisk område i alt 780.206 877.500 827.800

15 Husleje og lokaleudgifter 643.232 726.800 696.800
16 Kontordrift i øvrigt 282.737 400.200 373.200

Kontorhold m.v. i alt 925.969 1.127.000 1.070.000

17 Lønudgifter 7.755.446 7.844.800 7.958.000
Regulering ferieforpligtelse 11.569 35.000 35.000
Løn m.v. i alt 7.767.015 7.879.800 7.993.000

Udgifter i alt 12.187.517 11.759.000 11.885.600

RESULTAT (overskud hvis minus) 443.857 551.000 -54.400

Overført fra 2017 -3.209.942           
Årets resultat 2018 443.857               
Egenkapital pr. 31.12.2018 -2.766.085           

BUDGET FORSLAG 2020
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6. LOKALBLAD OG INFORMATIONSARBEJDE I ALT 340.500 KR.
Udgifterne til udgivelse af elektronisk blad ”Indsigt”, basseret på 4 numre:
• Journalist. (4 udgivelser: 146.000 kr. )
• Fotograf. (ved 4 udgivelser: 30.500 kr.)
• Drift slnord.dk og udsendelse (9.500 kr. årligt)
• Drift Fangfaget.dk (4.500 kr årligt)

Pulje til ”presse & medie” (100.000) og medlemspanel (50.000).

Der er ikke afsat en ramme til indkøb af merchandise.

7. PROJEKT OG KURSUSVIRKSOMHED I ALT 266.000 KR.
• Møde med TR og studerende under 1. lønnede praktik 66.000 kr. Faglige temadage 100.000 kr.
• Medlemmer som aktiv park i politikudvikling 100.000 kr.
• TR’s deltagelse i møde med studerende under praktik 33.000 kr.

8. GENERALFORSAMLING & KONGRESDELEGATION – I ALT 170.000 KR.
Generalforsamling – i alt 120.000 kr.
• Afholdes af generalforsamling (98.000)
• Blad. Korrektur og layout (22.000)

Kongresdelegation i alt 50.000 kr.
Incl. heldagskongresdelegationsmøde og evalueringsmøde. Overnat dagen før kongres besluttes i ny KB efter GF.

 9. BESTYRELSESMØDER - I ALT 233.300 KR.
6 dagmøder og 1x2-dags seminar med overnatning

Beløbet omfatter udgifter til frikøb, ophold, fortæring, transport for 15 bestyrelsesmedlemmer, en PLS repræsentant og en administrativ 
koordinator. (221.300) iPad og Dataforbindelse iPad (12.000)

10. LOKAL POLITISK LEDELSE/FU – I ALT 36.000 KR.
Mødeforplejning og transport til kredsens ledelse Forretningsudvalg (FU) bestående af 5. personer. (16.000)

*Deltagelse i aktuelle og relevante konferencer for FU repræsentanter (20.000)
*Rammen kan udvides efter aftale med bestyrelsen, fra puljen på 50.000 kr. (note 14) som er afsat til aktiviteter 
ift. Internationalt arbejde og FU.

11. SEKTIONER OG UDVALG – I ALT 54.000 KR.
• Leder/mellemleder sektionens møder - fortæring og transport (10.000)
• Seniorsektionens otte møder – fortæring og transport (13.500).
• Seniorsektionens årlige generalforsamling (4.500).
• Familieplejeudvalget – fortæring og transport (10.000)
• Lederlandsmøde – gebyr, ophold og transport til to deltagere (8.000)
• Seniorlandsmøde – gebyr og ophold til to deltagere (8.000kr.)

12. ORGANISATORISK SAMARBEJDET – I ALT 191.000 KR.
LO kontingent (175.000kr.) til 6 afdelinger
Aalborg ( 89.000)
Vendsyssel (49.000)
Brønderslev (15.000)
Vesthimmerland (6.500)
Thy/Mors (9.500)
Mariagerfjord (6.000)

Diverse LO aktiviteter er afsat en ramme på 10.000 til bl.a km-penge og frikøb.

Samarbejde med andre organisationer (6.000 kr.) til dækning af bl.a frikøb, transport, fortæring og gebyr ved f.eks. møder og konferencer

*Internationalt arbejde (0)

*Der er afsat en pulje til aktiviteter under medlemsmøder & arrangementer (note 14). Puljen på 50.000 kr. disponerer bestyrelsen. Udover 
Internationalt arbejde kan den anvendes til aktiviteter for FU

13. REPRÆSENTATION OG TILSKUD – I ALT 35.000 KR.
Repræsentationer ved institutions- og samarbejdspartneres jubilæum, indvielser af nye institutioner mv (15.000) Repræsentation ved 
medlemmers 25, 40 og 50 års jubilæum på arbejdspladsen. (15.000)
Solidaritetstilskud hvorfra foreninger, enkeltpersoner kan søge tilskud fra. (5.000)

14. MEDLEMSARRANGEMENTER – I ALT 108.500 KR. 
Faglige medlemsaktiviteter – i alt 40.000 kr.
• Familieplejernes Dag - oplægsholdere og forplejning (16.000)
• Pulje til Seniorsektionens medlemsarrangementer (11.000).
• Første maj arrangement (5.000)
• Pulje til efterlønsmøder (1.500)
• Pulje fremtidigt arbejde:(0)*

Sociale medlemsaktiviteter - i alt 45.000 kr.
• Det årlige julearrangement (32.000)
• Den årlige medlemsudflugt (13.000)

Pulje til øvrige medlemsaktiviteter – i alt 30.000 kr.
En pulje som bestyrelsen kan fordele af til FU- (note10) og Internationalt arbejde (note12)



SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND 2019         SIDE 19SIDE 18          SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND 2019          

15. HUSLEJE OG LOKALE UDGIFTER – I ALT 696.800 KR. 
Husleje, varme og el - i alt 390.000 kr.
• Husleje (309.000)
• Varme (65.000)
• El (16.000)

Øvrige lokaleudgifter – i alt 138.600 kr.
• Vand/renovation (31.000)
• Forsikring (5.600)
• GS4 alarm (30.000)
• Blomster m.m (10.000)
• Serviceaftaler vandkølere (3.000), opvaskemaskine (5.500), hjertestarter (3.500)
• Inventar (50.000)

Rengøring og vicevært – i alt 209.200 kr.
• Daglig rengøring (158.000) 10 timer om ugen + diverse midler og papirvarer
• Vindues polering 12 gange (10.000 )
• Rensning af måtter (1.200)
• Diverse reparationer og vedligehold (10.000)
• Vicevært/flyttehjælp (20.000)
• Glatførebekæmpelse (10.000)

Udgifterne er tilpasset og beregnet ud fra udgifterne i 2018 hvoraf nogle er øget med 2% stigning og andre nedskrevet ift det faktiske 
forbrug i 2018

Indtægt fra A-kassen 
Tilskuddet beregnes efter forholdet mellem antal ansat i hhv. A-kasse (1 lønnede) og faglig afd.(11 lønnede) ift. husleje, varme, el, 
rengøring, vand/renovation. I alt A-kassetilskud for 1 lønnede (jobkonsulenten) på 41.000 kr.

16. KONTORDRIFT – I ALT 373.200 KR.
Administrativ ledelse og personaleudgifter - i alt 159.000 kr.
• Supervision konsulenter der håndterer sociale sager (14.000)
• SL Netværk for hhv. kredsformand  (4.000)
• Sundhedsfremmende tiltag (16.000)
• Personalearrangementer (12.000)
• Fælles personaledag for ansatte og valgte (35.000)
• Kursuspulje 1% af lønbudgettet (78.000)

IT og regnskabsfunktioner – i alt 18.000 kr.
• Bredbånd & datakort til iPad (15.000)
• Licenser til software bl.a. Norton (3.000)

Øvrig administration – i alt 199.000 kr.
• Telefon (19.000)
• Kopiering (20.000)
• Porto (5.000)
• Kontorartikler (36.000)
• Papir og kuverter (6.000)
• Vedligehold/service af inventar (13.000)
• Avis og faglitteratur (20.000)
• Forplejning, engangsartikler, kørsel, m.m. (50.000)
• Konsulentbistand (30.000)

Indtægt fra A-kassen 
Godtgørelse/tilskud til diverse personaleudgifter for 1 ansatte i A-kassen.  
I alt A-kassetilskud på 2.800 kr.

17. LØNUDGIFTER – I ALT 77.958.000 KR
Løn til frikøb af valgte – i alt 2.975.600 kr.
En formand & tre faglige sekretærer 
Lønstigninger indregnet med ca 3% stigning

Løn til ansatte i alt 4.322.500 kr.
7 ansat 37 timer/ugen 
Lønstigninger indregnet med 2% stigning

Senior-&  kompetencepulje, AER – i alt 99.000 kr. 
Senior og kompetencepuljen (33.000)
AER (66.000)

Forsikring ift. sygdom – i alt 96.000 kr.
Afsat 1% af den samlede lønudgift 

Lønsumafgift i alt  464.900 kr.

Regulering feriepengeforpligtigelse 35.000 kr.

Alle lønbudgetter er inklusiv arbejdsgiverbidrag (ATP), pension, feriegodtgørelse, barselsfond, HK-uddannelsesfond og 
Alka gruppeliv.

Valgtes løn fastsættes på kongressen og følger forstandernes niveau i SL

HK-assistenter lønnes indenfor skalatrinsforløb 22,24,28 og 31
HK med særlig kompetencer lønnes indenfor skalatrinsforløb 28,30,32,34 og 35

Konsulenter lønnes indenfor skalatrinsforløb 40, 42 og 44

Der er indregnet lønstigninger til frikøbte pr. januar på 1,02616% og april på 1,004% & pr. okt. på 1,007%
For ansatte er der indregnet lønstigninger pr januar på 1,05% og i april på 1,025%
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