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Jeg genopstiller til posten som Kredsformand.

Som Kredsformand, ser jeg den vigtigste opgave er at samle 
organisationen, det gælder det socialpædagogiske 
personale og lederne i tilbuddene, tillidsvalgte på 
arbejdspladserne, Kredsbestyrelse, ansatte på 
Kredskontoret, så alle arbejder efter de samme mål, hvilket 
jeg ser som en forudsætning for at lykkedes. Samtidig skal 
man som Kredsformand sikre at der til stadighed er visioner 
og udvikling i Kredsens arbejde, og at det primært baseres 
på direkte involvering af medlemmerne i det konkrete 

arbejde. 

Jeg ser tre vigtige områder som skal have et særligt fokus i den nærmeste fremtid, og det skal de 
fordi der stilles helt særlige krav til os som socialpædagoger.
Der er tydeligt behov for en helt særlig indsats, med at få politikere og embedsfolk til at prioritere 
det specialiserede socialområde. Det gælder i forhold til at området prioriteres økonomisk, 
prioritering af kompetencer til opgaverne samt vilkår for medarbejderne, ikke mindst i forhold til 
arbejdsmiljøet. Det kommer ikke af sig selv, det kræver at vi sætter dagsorden på området, og det 
projekt som er igangsat med fokus på faget, ønsker jeg at være med til at folde helt ud sammen 
med medlemmerne, som skal inddrages direkte i kredsens arbejde med at lykkedes.

Et andet vigtigt område er opgøret med Tjenestemandsreformen. Det er nu vi skal lykkedes med 
at få den fjernet, så der skabes grundlag for mere reel ligeløn mellem de traditionelle kvinde- og 
mandefag. Det er en kamp jeg gerne vil gå forrest i, for det bliver en kamp, hvor mange interesser 
kommer i spil, men det er en nødvendig kamp, og den skal tages nu.

Det sidste er den daglige sagsbehandling, når medlemmer oplever forhold, problemer, 
udfordringer i deres arbejde. Vi ser desværre at der sker et skifte fra dialog, til at det er jura som er 
det grundlæggende når vi skal forhandle med arbejdsgiverne. Det skal vi sikre at de ansatte og 
valgte på Kredskontoret, til stadighed har kompetencerne til at håndtere sammen med 
medlemmerne.

Det arbejde vil jeg gerne være med til at effektuere som Kredsformand, i samarbejde med alle 
medlemmer i Kreds Nordjylland, men sandelig også med de andre faglige organisationer i 
Nordjylland, hvor jeg har et meget solidt netværk.
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