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HOLDER GENERALFORSAMLING DEN 15. SEPTEMBER 2020

GENERALFORSAMLING I EN CORONATID

Socialpædagogerne Nordjylland følger Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, og i forbindelse med afviklingen af generalfor-
samlingen vil der blive taget de nødvendige forholdsregler, så 
afstands- og hygiejnekrav mv. bliver overholdt. Vi forbeholder 
os ret til ændringer, hvis forsamlingsreglerne pludselig bliver 
lavet om.
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BESTYRELSENS 
SKRIFTLIGE BERETNING
Du sidder med kredsbestyrelsens skriftlige 
beretning, hvor vi kort vil beskrive aktuelle 
problemstillinger og opgaver, som kreds 
Nordjylland skal løse. Da det er en politisk 
beretning, vil den samtidig indeholde 
politiske holdninger, som selvfølgelig altid 
skal være til drøftelse. Det er disse drøftel-
ser, som vi kan have på generalforsamlin-
gen. Vi ønsker dig god læselyst.

EN HVERDAG VÆLTEDE
Det er ikke så længe siden sidste general-
forsamling, men alligevel er der sket meget 
– ikke mindst på grund af coronaudbrud-
det, som har præget hele samfundet. Det 
sætter selvfølgelig også sit præg på denne 
beretning, da mange planlagte aktiviteter 
har måttet aflyses eller udskydes, men også 
fordi vi har brugt situationen omkring co-
rona til at blive klogere på, hvad der sker, 
når meget ændres på kort tid. Men mere 
om det senere i beretningen.

Når vi ser tilbage på tiden siden sidste 
generalforsamling, så havde vi en periode 
med normale tilstande, inden alting æn-
drede sig i marts. Da Danmark lukkede ned 
den 11. marts, var der en periode på to-tre 
uger, hvor usikkerhed og spørgsmål om, 
hvordan man skulle håndtere dagligdagen 
og sin egen sikkerhed, fyldte rigtig meget. 
Efter den periode faldt der rimelig ro på de 
fleste arbejdspladser, ikke sådan at der ikke 
var udfordringer, men det virkede som om, 
at man havde fundet en måde at håndtere 
det på.

Så begyndte genåbningen, som igen skabte 
en del usikkerhed omkring gældende og 
ikke gældende regler, og genåbningen har 
på mange måder fyldt en del lige frem til 
sommerferieperioden. Så meget lidt har 
været normalt fra starten af marts og frem 
til august, og corona præger fortsat dag-
ligdagen i et vist omfang.

Generelt så er der al mulig grund til at hylde 
det socialpædagogiske personale for deres 
indsats. Vi er kommet igennem en periode, 
hvor man som personale skulle leve med 
usikkerhed og nye vilkår i sit arbejde. Per-
sonalet har skullet forholde sig til borgere, 
som i mange tilfælde fik ændret deres 

hverdag betragteligt, og samtidig var man 
forpligtet til at beskytte både sig selv og 
andre mod smitte. Foreløbig må vi sige, at 
det er gået over al forventning. Der er ikke 
udbrudt smitte på de sociale tilbud, som vi 
har set det på andre tilbud, hvilket tyder på, 
at forholdsreglerne har virket.

Vi ved også, at der har været en høj be-
vidsthed blandt medlemmerne om at 
begrænse sin aktivitet privat, så man ikke 
risikerede at bringe smitte med sig på ar-
bejde, ligesom man har arbejdet med be-
grænsninger af kontakt med pårørende 
og kontakt på tværs af tilbuddene. Det har 
ikke været nemt, men det har virket, tyder 
alt på.

FREMTIDIGT ARBEJDE  
OG NY BESTYRELSE
På generalforsamlingen blev der vedtaget 
et fremtidigt arbejde, der skulle sætte fokus 
på det faglige arbejde, som det socialpæ-
dagogiske personale udøver hver eneste 
dag på hver eneste arbejdsplads. Der skulle 
nedsættes arbejdsgrupper bestående af 
medlemmer til at sætte konkret handling 
bag ordene, så generalforsamlingen 2020 
kunne præsenteres for, hvor langt man var 
i arbejdet.

Der blev også vedtaget tre forslag, der hand- 
lede om strukturen for tillidsrepræsen-
tanterne på baggrund af tidligere evalu-

eringsresultater. Det betød blandt andet, 
at man kan vælge suppleanter for fælles- 
tillidsrepræsentanterne, og at vi går væk 
fra princippet om en leder – en tillids-
repræsentant. 

Kredsbestyrelsen tog fat på strukturen om-
kring tillidsrepræsentanterne og fik aftalt 
de rammer, der skal være gældende, så de 
vedtagne forslag fra generalforsamlingen 
er sat i gang.

Omkring det fremtidige arbejde fik kreds-
bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, 
som skulle lave forslag til, hvordan vi fører 
arbejdet ud i praksis. På baggrund af arbe-
jdsgruppens oplæg har kredsbestyrelsen 
taget beslutning om en række aktiviteter, 
men inden de rigtig kom i gang, satte co-
rona en stopper for arbejdet.

Kredsbestyrelsen må derfor erkende, at det 
er en meget begrænset tilbagemelding, 
som vi kan give generalforsamlingen om, 
hvordan det er gået med det fremtidige ar-
bejde. Vi er stort set ikke længere end ved 
ideerne, som også bliver præget af erfar-
ingerne fra corona.

Mødeaktiviteten i kredsbestyrelsen har 
også været noget opdelt, da vi de første 
måneder holdt fysiske møder, men så i en 
periode måtte nøjes med virtuelle møder.
Selv om arbejdet blev sat i stå af corona, er 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VEJGAARD-HALLEN, AALBORG
Generalforsamlingen bliver holdt i Vejgaard-hallen, Vejgaard Torv, 
Aalborg - den 15. september 2020 kl. 15.30 til kl. 21.00.

HUSK AT TILMELDE DIG!
Socialpædagogerne byder på aftensmad. Ønsker du forplejningen, 
er det vigtigt at du tilmelder dig - senest den 4. september.
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 1. september 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 4. september. 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 
1. september – 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 2019 og budgetforslag 2021.
Materialet vil også blive udleveret på generalforsamlingen.

DAGSORDENSPUNKTER OG TIDSPLAN:
15.30 – 17.30 Generalforsamling 
  - Formalia 
  - Kredsbestyrelsens beretning 
  - Regnskab 2019
  - Indkomne forslag 
  - Fremtidigt arbejde 
  - Budget 2021
17.30 - 18.30  Spisning
18.30 - 19.15  Oplæg v/Mikael Kamber

19.15 - 20.45  Generalforsamlingen fortsætter
  - Oplæg om OK21; opsamling fra kredsens  
   virtuelle medlemsmøder og præsentation af  
   de krav, som kredsen har modtaget, og som  
   fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.
  - Medlemsundersøgelse fra corona-tiden  
   v/journalist Henrik Jensen.
  - Generalforsamlingen arbejder med at uddybe  
   resultaterne fra undersøgelsen.
20.45 - 21.00  Afslutning
21.00 -  Cafe ”Hygge”

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

©
 Kim

 Vadskæ
r

Få en indsprøjtning med viden, humor og inspiration, når TV2-
vært Mikael Kamber fortæller, hvad arbejdsglæde betyder for 
kulturen og produktiviteten på en arbejdsplads. Foredraget 
bygger på viden fra hjerneforskning og forskning i positiv 
psykologi.

VI ER BEDST,  
NÅR VI ER GLADE

GENERALFORSAMLING 15. SEPTEMBER 2020

Generalforsamlingen 2019 valgte en ny bestyrelse - også deres arbejde blev udfordret af 
corona.
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dagen ud fra det, og lader det have første 
prioritet. Skal man lykkedes med det, så det 
reelt virker, skal man have langt mere an-
svar placeret lokalt. Vi har set centralisering 
af mange opgaver gennem flere år, og vi er 
nødt til at spørge os selv, om forholdene for 
borgere og ansatte i tilbuddene er blevet 
bedre af det? Det vover vi at påstå, at de 
ikke er.

Når vi hører medarbejdernes oplevelse af 
rammerne for deres arbejde, så er de ble-
vet indskrænket gennem årene. Men er 
det så blevet billigere at drive tilbuddene? 
Nej, tværtimod stiger udgifterne fortsat 
voldsomt. Derfor bør der være grund til ef-
tertænksomhed, og vi skal se på andre løs-
ninger end dem, der er kommet gennem 
de seneste mange år. Vi tror på, at vejen 
frem til en positiv ændring sker via decen-
tralisering af ansvar til de lokale ledere, at 
medarbejdere inddrages mere aktivt i den 
daglige planlægning og får det ansvar, der 
følger med.

Vi har fokus på mulighederne i tilbuddene 
til borgerne, fordi rammerne er essentielle 
for, hvordan det socialpædagogiske fag 
kan udfolde sig. Og det er primært rammer 
med handlefrihed, der er brug for, hvis vi 
skal leve op til værdierne i den socialpæda-
gogiske praksis.

Vi har for nyligt set udsendelser fra et par 
plejecentre, hvor der er eksempler på, 
hvordan man ikke skal arbejde med men-
nesker, men endnu mere interessant er 
måske snakken, der følger efter udsend-
elserne. Vi har hørt reaktioner fra Ældresa-
gen, pårørende, politikere og alle mulige 
kommentatorer, hvor man har haft fokus 
på svigt i den pleje og pasning de ældre 
skal have.

Få har for alvor haft fat i det, som vi ser 
som den væsentligste diskussion – nemlig 
værdierne i tilgangen til den enkelte borger. 
Uanset om man er ældre med demens, ung 
med en sindslidelse eller midaldrende med 
udviklingshæmning, så må og skal værdien 
omkring det arbejde, som laves sammen 
med borgene, have sit udgangspunkt i, at 
de skal leve deres liv. Borgerne skal kunne 
udfolde deres drømme, de skal leve en dag- 
ligdag på den måde, som de finder interes-
sant, de skal møde udfordringer i deres 
dagligdag og så videre. Hvis man først re-
ducerer omtalen i arbejdet til, at det kun 
handler om pleje og pasning, så er respek-
ten for det enkelte menneske forsvundet. 
Det er ikke en socialpædagogisk tilgang.
At få mere ansvar decentralt har som mål, 

at man kan planlægge og tilrettelægge 
en dagligdag og et tilbud, som netop har 
sit udgangspunkt i borgernes behov. Jo 
længere væk rammerne besluttes, jo større 
risiko er der for, at fokus på borgernes be-
hov forsvinder.

INDSATS FOR ET BEDRE  
ARBEJDSMILJØ
Fokus på det socialpædagogiske arbejde 
med borgerne er vigtigt i den socialpo-
litiske debat, men det er også med til at 
sikre det socialpædagogiske personale et 
bedre arbejdsmiljø. Det går ud over triv-
sel og arbejdsglæde, hvis man som ansat 
oplever, at man ikke kan yde en solid faglig 
indsats i sit arbejde og få anerkendelse for 
denne del af sit virke.

Man kan godt have opfyldt alle forord-
ningerne til skriftlighed, dokumentation og 
økonomisk tilbageholdenhed i sit arbejde, 
men hvis man som ansat har en oplevelse 
af, at det sker på bekostning af det, som 
borgerne burde modtage i tilbuddet, giver 
det ikke arbejdsglæde i et udøvende hverv, 
som socialpædagogisk arbejde er.

Og vi ser en stigende tendens til, at 
medlemmer henvender sig med arbejds-
relaterede sygdomme, og vi ser samtidig, at 
en del af arbejdsgiverne er blevet hurtigere 
til at sanktionere overfor sygefravær – også 
når der er tale om anmeldte arbejdsskad-
er. Man kan altid diskutere, om arbejds- 
betingede sygdomme relaterer sig til arbej- 
det med borgerne, samarbejdet på arbejds- 
pladsen, ledelse af arbejdspladsen eller  
noget andet, og det skal vi forholde os til 
i de konkrete individuelle medlemssager. 
Men hvis vi ser, at der er flere medlems- 
sager af samme karakter på en arbejds-

plads, så skal vi tage fat i om, der er et ge-
nerelt problem på arbejdspladsen, der skal 
tages hånd om.

Et er de konkrete medlemssager – noget 
andet er det generelle arbejdsmiljø på ar-
bejdspladserne, som det er helt essentielt 
at vi som faglig organisation er opmærksom 
på – det gælder også for medarbejderne og 
lederne på arbejdspladserne og de valgte 
tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. 
Alle ved, at trivsel på en arbejdsplads er af-
hængig af det fysiske og psykiske arbejds- 
miljø. Hvis vi ikke reagerer på et arbejds-
miljø, som er anstrengt, er der stor risiko 
for, at vi vil se nedslidning af medarbejd-
erne, dårligt samarbejdsklima, forråelse i 
arbejdet med borgerne, stor udskiftning i 
personalegruppen, og hvad der ellers kan 
påvirke en arbejdsplads i negativ retning. 
Det er for omkostningsfuldt både menne-
skeligt og økonomisk.

TEKNOKRATISERING I  
PERSONALESAGSBEHANDLING
Det er ikke kun i forbindelse med sygdom, 
vi ser, at arbejdsgiverne anvender kortere 
frist til at agere i individuelle medlemssag-
er. Arbejdsgiverne agerer også på en mere 
teknokratisk facon. Personalesagsbehand-
ling styres i højere og højere grad af eks-
perter med teknisk indsigt, hvilket er på 
bekostning af de etiske værdier i personale-
politikken, men forhindrer også, at følelser 
får lov at være en del af sagsbehandlingen. 
At vi forsat mener, at følelser og etiske 
værdier har stor betydning i personale-
sagsbehandling, vil mange afvise som 
gyldige værdier, da det kan betyde forskel 
i, hvordan ansatte behandles, men det er 
netop det, vi ser som en nødvendighed, da 
ikke to medlemssager er ens. At anerkende 

tiden ikke spildt, da vi har fået rigtig mange 
erfaringer med fra coronatiden. Det har vi 
fået i den måde arbejdspladserne har til-
rettelagt arbejdet på, og hvordan hverda-
gen har fungeret i løbet af foråret. Erfaring-
er som vi kan bruge direkte i det fremtidige 
arbejde med at få fokus på faget, og hvad 
der er vigtigt som udøvende inden for det 
socialpædagogiske arbejdsområde.

MEDLEMSUNDERSØGELSE
I løbet af foråret dukkede der positive ud-
sagn op om, at medlemmerne oplevede, 
at der var forhold, som var blevet bedre på 
nogle arbejdspladser under corona, og at 
det generelt tydede på, at der var et lavere 
sygefravær.

Det gjorde os nysgerrige, for forventnin-
gerne gik nok i en anden retning på grund 
af presset fra den anderledes hverdag, som 
arbejdspladserne blev mødt med, samt 

at man havde bedt ansatte, som udviste 
mindste tegn på forkølelse eller feber, om 
at blive hjemme. Så når vi hørte om en an-
den virkelighed, måtte vi undersøge det 
nærmere.

Vi sendte derfor et spørgeskema ud til alle 
medlemmer på de kommunale, regionale 
og private dag- og døgntilbud for at høre, 
hvordan den enkelte oplevede, at det 
stod til på en række områder. Mere end 
en tredjedel af medlemmerne svarede på 
spørgeskemaet, vi har i alt modtaget 1.474 
svar, hvilket er en meget flot svarprocent.

Vi kan se, at det er meget forskelligt, 
hvordan man har oplevet tiden, som kon-
kret er perioden medio marts til medio maj 
- altså den periode hvor corona har fyldt  
allermest. Cirka 25 % har oplevet væsentlig 
bedre forhold og mere tid til kerneopgaven 
i perioden, mens andre 25  % har oplevet 

det modsatte, og cirka 50 % svarer, at det 
har været rimelig uændrede forhold. 

Svarene har givet et godt indblik i, at der 
er noget, som vi kan lære af perioden både 
af godt og skidt, og det skal vi bruge frem-
adrettet. Vi er aktuelt i gang med at bear-
bejde datamaterialet, så vi kan se, hvordan 
det ser ud i de enkelte kommuner, regionen 
og på det private område samt for de en-
kelte grupper af ansatte. Præsentationen 
af dette materiale vil ske på generalforsam-
lingen, hvor deltagerne også kommer til at 
medvirke til at kvalificere resultaterne af 
undersøgelsen.

Men det er vigtigt at være nysgerrige på, 
hvordan corona har haft indflydelse på 
de arbejdspladser, som har oplevet bedre 
trivsel for de ansatte, mere tid til det social-
pædagogiske arbejde med borgerne og et 
lavere sygefravær. Det er lærdom, som vi 
skal tage med videre og bruge i vores be-
stræbelser på at prioritere den socialpæda-
gogiske indsats med borgerne frem for 
udefra kommende krav og bureaukratiske 
processer.

DET ER DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 
MED BORGERNE, DER TÆLLER
Som beskrevet kan vi se, at man på flere 
arbejdspladser har haft mere fokus på 
borgerne i tilbuddet, end man havde in-
den coronatiden, og at personalets trivsel 
mange steder er øget, hvilket også viser sig 
ved et lavere sygefravær.

Det er i det pædagogiske arbejde med 
borgerne, at vi ser værdien af den social-
pædagogiske indsats. Der har gennem al 
for lang tid været fokus på, at de ansatte i 
tilbuddene skulle leve op til at indfri udefra 
kommende krav og hele tiden have fokus 
på økonomiske rammer og dokumenta-
tion, og det i en grad som har fjernet fokus 
fra det væsentlige – nemlig det tilbud, som 
borgerne får. Udefra kommende krav er 
ikke ligegyldige, men de bør altid have en 
sekundær prioritet i forhold til mødet med 
borgeren i dagligdagen. Skal man eksem-
pelvis altid lade dagligdagen været styret 
af det tilbud, som man er klassificeret til 
efter Voksen Udregnings Modellen, eller at 
der er fastsat masser af mål og delmål for 
den enkelte borger, hvis man i mødet med 
borgeren oplever, at det er helt andre be-
hov, som er vigtige her og nu?

Vi tror på, at vi vil se bedre tilbud, hvis man 
evner at tage udgangspunkt i borgernes 
behov og deres rettigheder og planlægger 

Gitte Hviid Christiansen, leder 
af botilbuddet Poulstruplund 
i Hjørring Kommune, var en af 
de ledere, der blev hjemsendt 
og måtte holde tæt telefonisk 
kontakt med medarbejderne 
under coronanedlukningen.

Socialpædagoger og borgere på Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjyl-
land kunne ikke holde afstand under coronanedlukningen, men fortsatte med at kom-
munikere ved at røre ved hinanden.
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følelser og etiske værdier i sagsbehand-
lingen giver mulighed for, at man i syg-
domssager tager hensyn til fx arbejdsrela-
terede skader, livstruende sygdomme mm. 
At man i samarbejdssager ser nuanceret på 
årsager frem for at finde syndebukke, og i 
afskedigelsessager ser på historik for den 
ansatte.

Når vi ønsker en differentieret tilgang, så skal 
vi samtidig være opmærksomme på, at det 
er ud fra individuelle behov og ikke ud fra, 
hvilken stilling man er ansat i. Der må ikke 
være forskelle, som er betinget af, om man 
er leder, konsulent, assistent eller andet. 

Som faglig organisation skal vi kunne 
håndtere teknokratiseringen i sagsbe-
handlingen, men vi skal også holde fast i, 
at der også skal tages andre værdier med 
ind i arbejdet, når vi har med individuelle 
medlemssager at gøre. På kredskontoret er 
der kompetencer, som kan håndtere begge 
situationer uden at gå på kompromis med 
fokus på det enkelte medlem, og hvad der 
er ret og rimelig i forhold til vedkommende. 
Det er ikke et ønskeligt scenarie, at man en 
dag kan læse resultater af en medlemssag i 
et skema eller et juridisk responsum.

Samtidig skal vi være opmærksomme på, 
om samme teknokratisering sniger sig 
ind i den måde, som man tænker sociale 
tilbud på. Den tænkning er måske ikke så 
fjern, når man ser den interesse, der er for 
at kunne måle og veje alle ydelser. Men 
det bør være  ilde set i et velfærdssamfund, 
som bygger på at tilgodese borgernes  
individuelle behov.  

FREM MOD OVENSKOMST 2021
Ikke alt bliver direkte påvirket af corona. 
Overenskomstforhandlingerne i 2021 
fortsætter som planlagt, men forberedel-
serne må vi tilrettelægge lidt anderledes 
end sædvanligt. Normalt ville vi have ind-
hentet forslag inden sommerferien, da 
kreds Nordjylland skal aflevere sine forslag 
senest medio september.

Men i den digitale tidsalder er der jo andre 
muligheder, så kredsen har besluttet, at vi 
i august holder virtuelle medlemsmøder, 
hvor alle har adgang til at komme med  
ønsker/krav til overenskomsterne. Vi holder 
tre virtuelle medlemsmøder fordelt på tre 
dage og på tre forskellige tider af dagen/
aftenen. På den måde skulle alle gerne 
have mulighed for at får afleveret eller dis-

kuteret de ønsker, som man har til overens- 
komsten. 

Ud over de virtuelle medlemsmøder er der 
også mulighed for at sende skriftlige for-
slag til os, ligesom der på generalforsam-
lingen vil være indstilling af overenskomst-
krav fra kredsen.

Hvordan forhandlingerne bliver, er et stort 
spørgsmål, som alle stiller sig. Vi ved, at 
forhandlingerne foregår med baggrund 
i en national krise, og ingen ved, hvordan 
situationen er, når forhandlingerne foregår, 
ligesom der er usikkerhed om den økono-
miske situation og lønudviklingen på det 
private område. Udfordringer skal der nok 
komme i forbindelse med forhandlingerne, 
men omvendt skal vi forberede os på nor-
mal vis og have de nødvendige krav med 
og blandt andet fastholde reallønnen og 
gerne udvikle den også.

MEDLEMMER UDENFOR  
OVERENSKOMSTERNE
Vi skal også huske, at der er en del medlem-
mer, som arbejder under forhold, som ikke 
er reguleret via overenskomster og aftaler.  
På de private opholdssteder er der lavet en 

rammeoverenskomst med Dansk Erhverv, 
som tilbuddene kan tilslutte sig. Mange 
tilbud er tilbageholdende med at tiltræde 
overenskomsten, især er det opsigelses-
varslerne, som man frygter, da der ikke er 
overensstemmelse mellem opsigelsesvar-
slet på medarbejderne, og det varsel som 
opholdsstederne har, hvis kommunerne 
opsiger kontrakterne på borgerne. Ellers 
er de opholdssteder, som vi har dialog 
med rimelig positive overfor at få ordende 
vilkår for medarbejderne i tilbuddene, og 
grundlæggende lever rigtig mange tilbud 
allerede op til teksten i overenskomsterne 
bortset fra opsigelsesvarsler.

Vi ser dog gerne overenskomstaftaler med 
mange flere steder, for det er væsentligt, 
at man er ansat efter et aftalesæt, som er 
kendt, og som sikrer basale vilkår, og at der 
er adgang til formelle forhandlinger mel-
lem to aftaleparter.

Et andet område, som ikke har overens-
komst, er familieplejerne. Det er en priori-
teret opgave for forbundet til stadighed at 
arbejde for, at det lykkes. Det er ganske 
urimelige forhold, som nogle familieplejere 
bliver budt - ikke mindst når det handler 
om at blive anderkendt og inddraget som 
en ligeværdig part i ens ansættelse med at 
løse en vigtig kommunal opgave.

De usikre vilkår betyder, at det altid er en 
udfordring for os som faglig organisation 

at støtte familieplejerne på samme måde, 
som vi vil støtte andre medlemmer. Man 
skal ofte diskutere retten til at deltage i 
møder sammen med familieplejerne ofte 
handler det om overholdelse af tavsheds-
pligten. Indtil vi får andet at vide, har vi dog 
lavet den tolkning, at vi har den fulde ret til 
at deltage som bisidder, da vi er omfattet 
af Forvaltningsloven, hvor de, som virker 
indenfor den offentlige forvaltning, pr.  
automatik er pålagt tavshedspligt.

Under alle omstændigheder ville det være 
en lettelse for familieplejerne at få en mere 
officiel status som ansatte, når de løser 
deres opgave, og det vil løse mange fru- 
strationer og unødige udfordringer. Selv 
om vi arbejder med honoreringsmo-
deller, som gerne skulle forbedre fami-
lieplejernes mulighed for at se deres 
arbejde over flere år, så kan det aldrig 
erstatte de rettigheder, som man får ved 
at være omfattet af en overenskomst. 

LIDT USIKKER FREMTID
Denne skriftlige beretning er fra midten af 
august, så der kan være sket rigtig meget, 
inden vi mødes til generalforsamlingen 
den 15. september. Vi ønsker kun, at det går 
den rigtige vej mod en almindelig genåb- 
ning af samfundet, men er det ikke tilfæl-
det, så følger vi selvfølgelig de retningslin-
jer, som kommer fra regeringen og sund-
hedsmyndighederne.

Under alle omstændigheder er der masser 
af politiske og faglige udfordringer i efter-
året. Vi skal videre med det fremtidige 
arbejde, men det er nok den mindste ud-
fordring.

En anden er budgetlægningen i kom-
munerne. Der er som følge af den nye 
udligningsreform generelt kommet flere 
penge til Nordjylland, selv om de er meget 
forskellig fordelt. Men det betyder, at de 
fleste kommuner har mulighed for at prior-
tere fastholdelse eller forøgelse af service 
på en række områder, da den nye fordeling 
tager bedre hensyn til demografi og sociale 
udfordringer i kommunerne. Om det så 
sker, må vi vente og se, måske er vi klogere 
til september.

Den ubekendte faktor er, hvordan kom-
munerne og regionen kompenseres i 
forhold til de øgede udgifter, som der har 
været i forbindelse med corona – ikke 
mindst på beskæftigelsesområdet, hvor 
mange er blevet ramt af ledighed. Det har 
ikke ramt vores arbejdsområde, men des-
værre mange af vores kolleger især på det 
private arbejdsmarked.

Der er nok at tage fat på, og samtidig skal vi 
være meget opmærksomme på, hvad der 
sker politisk, fagligt og administrativt i en 
virkelighed, som er præget af en national 
og global krise.

Trods coronanedlukning holdt socialpædagog og familiekonsulent, Marianne Østergaard, 
tæt kontakt med de udsatte og sårbare familier på Mors fra sit hjemmekontor på terrassen.

Selvom store dele af Danmark var lukket ned, var socialpædagog Sara Korsgaard 
fra Gadeteamet i Aalborg Kommune stadig tilstede i byens gader og klar til at 
hjælpe de hjemløse.
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REGNSKAB 2019
SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND

INDTÆGTER OG TILSKUD
Regnskab 2019 Budget 2019 Regnskab 2018

Kredstilskud -9.481.000 -9.412.000 -9.467.000 
Grundtilskud -648.000 -648.000 -648.000 
Særligt tilskud -582.000 -586.000 -492.760 
Akutmidler -1.278.600 -1.135.000 -1.133.000 
Renteindtægt netto 0 -3.000 -2.900 
Indtægter i alt -11.989.600 -11.784.000 -11.743.660 

UDGIFTER
Faglige omkostninger
Løn- ansættelsesforhold & arbejdspladsforhold 188.593 341.600 967.894
TR møder m.v. 881.627 994.000 737.145
Arbejdsmarkedsforhold/A-kasse 0 5.000 5.989
Fag & udddannelse, faglig netværk 17.971 13.000 15.122
Lokalblad og informationsarbejde 321.378 416.000 337.376
Projekter 120.426 279.000 650.711
Fagligt område i alt 1.529.995 2.048.600 2.714.237

Organisatorisk område
Generalforsamling og kongresdelegation 93.291 120.000 185.686
Bestyrelse & lokal politisk ledelse 210.603 310.125 246.499
Sektioner, faglige netværk og udvalg 51.740 54.000 42.760
Organisatorisk samarbejde 188.720 197.500 182.991
Repræsentation, tilskud og bevill. 12.335 42.000 16.544
Medlemsmøder og arrangementer 162.207 158.500 105.726
Organisatorisk område i alt 718.896 882.125 780.206

Kontordrift og administration
Husleje og lokaleudgifter 655.496 701.800 643.232
Kontordrift i øvrigt 317.805 387.200 282.737
Kontorhold m.v. i alt 973.301 1.089.000 925.969

Lønninger
Lønudgifter 7.833.959 7.740.500 7.755.446
Regulering ferieforpligtelse 87.721 35.000 11.659
Løn m.v. i alt 7.921.680 7.775.500 7.767.105

Udgifter i alt 11.143.872 11.795.225 12.187.517

Årets resultat - overskud -845.728 11.225 443.857

STATUS Ultimo 2019 Budget 2019 Ultimo 2018
Overført primo 2.766.085 2.766.085 3.209.942
Årets resultat 845.727 -11.225 -443.857 
Samlet overskud/egenkapital ultimo 3.611.812 2.754.860 2.766.085

Det fulde årsregnskab fra Statsautoriseret Revisor vil være til gennemsyn på generalforsamlingen.
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Som vi har beskrevet i den skriftlige beretning, blev mange af de 
planlagte aktiviteter i foråret 2020 udskudt pga. corona. Det er 
planlagt, hvordan det fremtidige arbejde skal føres ud i livet, og vi 
er klar til at arbejde med det, så snart det er muligt. Forhåbentlig 
er vi godt i gang allerede, når vi kommer til generalforsamlingen.

Dette er derfor en status, som er rettet konkret mod det fremtidige 
arbejde fra generalforsamlingen 2019, samt en beskrivelse af de 
øvrige prioriterede aktiviteter, så du ved, hvordan vi arbejder med 
beslutningerne fra generalforsamlingen. 

Desværre blev meget sat i stå hele foråret 2020, men vi har også 
hentet nye erfaringer i forbindelse med coronakrisen, så vi må ikke 
se tiden som spildt, men som en tid vi gerne havde undværet. 

NYT TIL FREMTIDIGT ARBEJDE
MEDLEMSUNDERSØGELSE
På grund af den aktuelle situation med Covid19 er der lavet en 
medlemsundersøgelse med fokus på faglighed og trivsel.

Mål: 
At indsamle konkret viden fra medlemmerne om trivsel og fag-
lighed har bedre/dårligere vilkår under Covid19. 

Status: 
Resultatet er endnu ikke færdigt, men bliver behandlet på ge-
neralforsamlingen.

VIDEREFØRELSE FRA FREMTIDIGT  
ARBEJDE 2019
FOKUS PÅ FAGET
Vores fokus i det fremtidige arbejde er at få faget og det 
grundlæggende socialpædagogiske arbejde tilbage som det 
primære for socialpædagogerne.

Mål: 
At udvikle kvalificeret datamateriale og lave konkrete aktiviteter, 
som sætter fokus på, hvordan rammerne for det socialpædagogiske 
arbejde har udviklet sig. Vi formidler løbende viden og erfaringerne 

FREMTIDIGT ARBEJDE
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fra arbejdet i vores nyhedsbrev ”Indsigt” og via ”Kredsen informerer” 
og på generalforsamlingen i 2020.

Handleplan:
• Vi nedsætter en arbejdsgruppe med et antal medlemmer fra  
 arbejdspladserne og repræsentanter fra den politiske ledelse,  
 som har til formål at fremskaffe datamateriale til belysning af  
 de faktuelle forhold. Størrelse ca. 10 personer.

• Vi nedsætter en arbejdsgruppe med et antal medlemmer  
 fra arbejdspladserne og repræsentanter fra den politiske 
 ledelse. Arbejdsgruppen skal lave en strategi og aktioner,  
 der 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. 

Status: 
Planen er, at arbejdsgrupperne skal i gang efter sommerferien 
2020. Det blev udsat fra foråret pga. covid19.

PRIORITEREDE POLITISKE AKTIVITETER
Ud over det lokale fremtidige arbejde, arbejder kredsen også 
med de projekter, som besluttes på Socialpædagogernes kongres 
og i forbundets hovedbestyrelse. De følgende aktiviteter er en 
oplistning af konkrete aktiviteter i kreds Nordjylland, som vi aktuelt 
arbejder med.

STYRKET FAMILIEPLEJEINDSATS FOR 
HØJERE ORGANISERINGSGRAD
Mål: 
En højere organisering, men også at det giver god mening for 
plejefamilier, at Socialpædagogerne er den rette organisation for dem. 

Handleplan:  
Foreløbig er der vedtaget en strategi om, at vi deltager i 
familieplejernes kontraktforhandlinger – både hvad angår løn og 
indsats i forhold til børnene.
 
Vi fastholder, at vi kan deltage som bisiddere jf. Forvaltningslovens 
§ 27 omkring tavshedspligt. Familieplejeudvalget er i gang med 
at udarbejde yderligere forslag til handleplan. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe i kredsbestyrelsen, som koordinerer indsatserne og 
sætter dem på dagsordenen på kredsbestyrelsesmøderne. 

Der indstilles at:
• Efter vurdering af Politisk Ledelse tilbyder vi ikke-medlemmer  
 at deltage i arrangementer.

• Vi vil gerne have en facebookside alene for plejefamilier.  
 Vi bringer ønsket videre til Forbundshuset.

• På vores hjemmeside laver vi en samling af relevant materiale  
 til plejefamilier. Vi laver postkort med link, tilmelding til  
 e-mail information, så alle kan tilsendes mail med direkte link  
 til informationerne.

• At den intensiverede indsats omkring kontraktindgåelse  
 forsættes.

• I efteråret 2020 vil vi prøve at arrangere brunch for  
 familieplejerne, hvor familieplejere, der allerede er medlem,  
 kan invitere ikke-medlemmer. Vi forestiller os i første omgang,  
 at vi holder tre arrangementer de steder, hvor medlemstallet  
 blandt familieplejerne er lavest.  

Status: 
Vi arbejder med materiale til familieplejerne og planlægning af 
brunchmøder i samarbejde med familieplejeudvalget i kredsen.

STYRKET INDSATS OVER FOR STUDERENDE
Vi deltager i undervisningsforløb om professionsforståelse og etisk 
værdigrundlag, praktikforberedelse, introduktion til nye studerende 
og dimittender, ligesom vi deltager i uddannelsesudvalg. Der-
udover holder vi møder med forskellige undervisere omkring deres 
linjer og forskning. 

Mål: 
At de studerende har mødt Socialpædagogerne flere gange 
gennem deres studietid og ved, at vi beskæftiger os rigtig meget 
med faget ud over de klassiske fagforeningsopgaver. Det skal være 
naturligt at melde sig ind i Socialpædagogerne ved studiets udløb.

Handleplan:
Vores plan er, at vi deltager og holder undervisningsforløb, der 
handler om:
• Introforløb for nye studerende
• Undervisning i professionsforståelse og professionsetik
• Møde om praktikforberedelse
• Dimittendmøder
• Diverse arrangementer og deltagelse i uddannelsesråd mv.

Et særligt forsøg
I forbindelse med de studerendes første lønnede praktik, indkalder 
vi til et møde med tillidsrepræsentanterne og de studerende i 
et afgrænset geografisk område. Vi ved, at mange studerende 
ikke møder deres TR under praktikken, og at det ikke altid er 
studieaspektet, der er i højsædet på praktikpladserne.

Ved at bringe de to parter sammen, sætte fokus på uddannelsens 
indhold, og hvordan det håndteres på den enkelte arbejdsplads, 
håber vi, at praktikforløbene bliver kvalificeret, og at de studerende 
bliver tættere knyttet til organisationen.
PLS bør være en del af mødet.

For at komme tættere på medlemmerne holdt kredsen 
cafemøder i Skagen og Nykøbing Mors.



SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND 2020         SIDE 13SIDE 12          SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND 2020          

Status:
Undervisningsdagene fungerer fint i samarbejde med studie-
stederne (i nogle tilfælde også i samarbejde med BUPL). Mødet 
med TR og studerende har været planlagt, men måtte udsættes til 
efterår 2020.

EVALUERING AF TR/FTR-STRUKTUR
Vi har evalueret TR/FTR-strukturen. Foreløbig er det resulteret i, at 
vi har erstattet to årlige lokale TR-møder med otte temadage, som 
vi udbyder til TR/FTR, hvor de kan vælge to dage med forskelligt 
indhold. TR/FTR har selv været med til at definere indholdet på 
temadagene.

Det er ikke et mål for kreds Nordjylland, at vi har én TR til én leder, 
hvis noget andet giver bedre mening. Den enkelte TR er ansvarlig 
for at tale med sine kolleger om deres synspunkter. 

På baggrund af evalueringen vil vi indkalde tre lokale TR, tre FTR 
og tre medlemmer uden tillidsposter til en arbejdsdag. Målet med 
arbejdsdagen er, at vi efterfølgende kan udarbejde en folder til 
medlemmerne om, hvordan og hvad de kan bruge deres lokale TR/
FTR og kreds.

Mål: 
At vi udvikler TR strukturen og TR-uddannelsen, så det giver bedst 
mening. 

Status:
FTR/TR struktur er evalueret, og beslutninger om fremtidig struktur 
er taget.

Arbejdet med folder til medlemmerne om FTR og TR er udsat pga. 
Covid19.

OVERENSKOMST PÅ PRIVATE OPHOLDSSTEDER
Vi arbejder på at skabe kontakt til flere private tilbud med henblik 
på at tegne flere overenskomster. 

Mål: 
At de private tilbud kender os som en naturlig samarbejds-partner 
og ved, at overenskomsttegning ikke er en hindring for, at de kan 
lave det arbejde, som de gerne vil uden at drukne i administration. 
Når vi har indgået en overenskomst, præsenterer vi den for 
medlemmerne på arbejdspladsen.
 
Handleplan: 
• Vi udarbejder oplysningsmateriale til opholdsstederne om  
 kredsen, hvad vi kan tilbyde, og hvem de kan kontakte. 
• Vi holder en særlig dag for TR på opholdsstederne med frikøb  
 fra kredsen.

Status: 
Der er holdt informationsdag for TR på de private tilbud. Arbejdet 
med oplysningsmateriale er i gang, men ikke afsluttet.

FAGLIGE TEMAMØDER
Vi vil holde forskellige faglige arrangementer, som er rettet bredt 
mod medlemmerne. Vi har holdt to arrangementer i 2019 med 
henholdsvis Susan Hart og Thomas Mygind. I 2020 havde vi 
også planer om to arrangementer, men vi måtte aflyse forårets 
arrangement på grund af corona. 

Mål: 
At sætte fokus på den faglige del af det socialpædagogiske arbejde.

Status: 
Vi holdt to arrangementer i 2019, og vi holder et arrangement i 
efteråret 2020 og et i foråret 2021, da arrangementet i foråret 2020 
blev aflyst på grund af Covid19.  

FLERE AKTIVITETER PÅ ARBEJDSPLADSERNE
Vi vil gerne tættere på arbejdspladserne, og derfor tilbød kredsen 
25 arbejdspladser, at vi ville komme ud og holde fyraftensmøder 
hos dem om ”Magt i socialpædagogisk arbejde.” Vi ville komme 
med kagen, og arbejdspladserne skulle give kaffen.

Desuden ville vi lave tre arrangementer med lokale cafémøder i 
Skagen, Nykøbing Mors og Mariager, hvor medlemmerne kunne 
komme og møde deres fagforening over en kom kaffe.

Begge forsøg skal efterfølgende evalueres.

Mål: 
At kredsen kommer tættere på arbejdspladserne.

Status: 
Fem arbejdspladser ud af de 25, der fik tilbuddet om et fyraftens-
møde, tog imod det. Vi prøver igen til efteråret med et andet emne 
(evt. etik eller ”et liv med muligheder”) og udbyder i stedet til alle 
arbejdspladser. 

Vi har holdt cafemøde i Nykøbing Mors og i Skagen. Cafemøder 

er flyttet til organiseringsindsatsen og i stedet forsøger vi med 
familieplejerne.

MEDLEMMER SOM AKTIV PART I POLITIKUDVIKLINGEN
Vi har gode erfaringer med at frikøbe medlemmer til at deltage i 
politikudvikling fx handicappolitik, ytringsfrihed, hygiejnepolitik, 
TR-struktur mm. Vi har afsat en økonomisk ramme, som vi skal 
bruge til politikudvikling med medlemmerne i 2019 og 2020.

Mål: 
At medlemmer er med til at kvalificere Socialpædagogernes 
holdninger i forhold til de politikpapirer, som vi arbejder efter.

Status: 
Vi holder i efteråret 2020 et TR-døgn, hvor der er fokus på 
organisering, hvervning og fastholdelse af medlemmer.

Vi arbejder med et ny emne, hvor kredsen kan tilbyde arbejds-
pladserne oplæg.

Socialpædagogerne forsøger at få et tættere samarbejde med de 
studerende, så det bliver naturligt for dem at melde sig ind, når 
uddannelsen er  færdiggjort.
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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 2021

1. KREDSENS INDTÆGTER – I ALT 11.903.000 KR.
Tilskud er beregnet ud fra kredsens tilskudsgivende medlemstal (4.384 – 1. kvt 2020). 
 
Indtægten fordeler sig således:  
Organisatorisk tilskud 9.618.000
Grundtilskud 653.000
Særlig tilskud 377.000
Akutfondstilskud 1.255.000
I alt i tilskud 11.903.000

2. LØN-, ANSÆTTELSE OG ARBEJDSPLADSFORHOLD – I ALT 377.335 KR.
Løn- og ansættelsesforhold – i alt 252.135 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,0,6%-0,75% af org. tilskud: (72.135 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 2019 Budget 2020 Budgetforslag
GF godkendt 2021

1 INDTÆGTER
Kredstilskud ordinært -9.481.000 -9.504.000 -9.618.000
Grundtilskud -648.000 -648.000 -653.000
Særligt tilskud -582.000 -586.000 -377.000
Akutmidler -1.278.600 -1.202.000 -1.255.000
Renteindtægt netto 0 0 0
Indtægter i alt -11.989.600 -11.940.000 -11.903.000

UDGIFTER
2 Løn-, ansættelse og arbejdspladsforhold 188.593 342.800 377.335
3 TR møder m.v. 881.627 994.500 994.500
4 A-kasse arbejde 0 5.000 5.000
5 Fag og uddannelse, faglig netværk 17.971 13.000 13.000
6 Lokalblad og informationsarbejde 321.378 340.500 340.500
7 Projekter og kursusvirksomhed 120.426 299.000 125.000

Fagligt område i alt 1.529.995 1.994.800 1.855.335

8 Generalforsamling og kongresdelegation 93.291 170.000 120.000
9 Bestyrelse 185.601 233.300 233.300
10 Lokal politisk ledelse 25.002 36.000 36.000
11 Sektioner, udvalg m.v. 51.740 54.000 54.000
12 Organisatorisk samarbejde 188.720 191.000 191.000
13 Repræsentation, tilskud og bevill. 12.335 35.000 35.000
14 Medlemsmøder og arrangementer 162.207 108.500 108.500

Organisatorisk område i alt 718.896 827.800 777.800

15 Husleje og lokaleudgifter 655.496 696.800 706.800
16 Kontordrift i øvrigt 317.805 373.200 373.200

Kontorhold m.v. i alt 973.301 1.070.000 1.080.000

17 Lønudgifter 7.833.959 7.958.000 8.141.114
Regulering ferieforpligtelse 87.721 35.000 35.000
Løn m.v. i alt 7.921.680 7.993.000 8.176.114

Udgifter i alt 11.143.872 11.885.600 11.889.249

RESULTAT (overskud hvis minus) -845.728 -54.400 -13.751

Overført fra 2018 -2.766.085           
Årets resultat 2019 -845.728             
Egenkapital pr. 31.12.2019 -3.611.813           

BUDGET FORSLAG 2021
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6. LOKALBLAD OG INFORMATIONSARBEJDE I ALT 340.500 KR.
Udgifterne til udgivelse af elektronisk blad ”Indsigt”, baseret 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 125.000 KR.
• Faglig temadag overført fra 20 pga. Covid19 (50.000 kr.)
• Faglig temadag efteråret 21 (75.000 kr.)

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

 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 (8.000.)

12. ORGANISATORISK SAMARBEJDET – I ALT 191.000 KR.
LO kontingent (175.000) 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 30.000 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 33.500  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)*
• Pulje medlemsmøder omkring OK21 (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)

* Efter generalforsamlingen afsætter kredsbestyrelsen en økonomisk ramme til fremtidigt arbejde i forhold til generalforsamlingens 
beslutning af fremtidigt arbejde og evt medlemsmøder omkring OK21.
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15. HUSLEJE OG LOKALE UDGIFTER – I ALT 706.800 KR. 
Husleje, varme og el - i alt 400.000 kr.
• Husleje (309.000)
• Varme (75.000)
• 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)

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 8.141.114 KR.
Løn til frikøb af valgte – i alt 2.994.278 kr.
En formand & tre faglige sekretærer 

Løn til ansatte i alt 4.385.730 kr.
7 ansat 37 timer/ugen 

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

Forsikring ift. sygdom – i alt 192.000 kr.
Afsat 2% af den samlede lønudgift 

Lønsumafgift i alt  470.106 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 ikke indregnet lønstigninger til hverken frikøbte eller ansatte i 2021.
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