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PRAKTISKE OPLYSNINGER
VEJGAARD-HALLEN, AALBORG
Generalforsamlingen bliver holdt i Vejgaard-hallen, Vejgaard Torv, 
Aalborg - den 23. oktober 2017 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 12. 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 12. 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 12. 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 fælles transport, skal du – senest den 
12. 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 2016 og budgetforslag 2018.
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 23. OKT. 2017

DAGSORDENS PUNKTER:
- Formalia
- Kredsbestyrelsens beretning
- Regnskab 2016
- Indkomne forslag
- Fremtidigt arbejde
- Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
- Budget 2018
- 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 kontorleder Joan 

Jørgensen jij@sl.dk Præsentationsteksterne bliver pub-
liceret løbende på siden og frem til generalforsamlingen. 
(Kandidater kan også opstille under selve generalforsam-
lingen).

På kredsens hjemmeside www.sl.dk/nordjylland kan du 
læse om kredsbestyrelsen vilkår og arbejder.



SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND 2017         SIDE 3

BESTYRELSENS 
SKRIFTLIGE BERETNING
Socialpædagoger mødes af store ud-
fordringer og skal kunne håndtere disse 
udfordringerne. Men uanset om det hand-
ler om fagligheden og trivslen på arbejds-
pladserne, rammerne for det socialpæda-
gogiske arbejde eller de vilkår som gælder 
som ansat, så kan ingen håndtere det alene. 
Vi er afhængige af fællesskaber, og det er 
med et udgangspunkt, at denne beretning 
vil tage sit afsæt.

Vi skal som faglig organisation være gode 
til at bruge de fælles ressourcer bedst 
muligt, hvilket har været kredsens fokus 
gennem det seneste år. Medlemmerne skal 
inddrages mest muligt i det daglige fag-
foreningsarbejde, så den brede og alsidige 
viden, der er om det socialpædagogiske 
arbejdsområde, bliver brugt bedst muligt 
til at løse de udfordringer, som socialpæda-
gogerne møder.

Ikke alt kan skrives i den skriftlige beret-
ning, men kredsbestyrelsen vil prøve at 
komme bredt omkring med konkrete ek-
sempler, der beskriver den tilgang, der er 
til arbejdet.

SOCIALPOLITIK UNDER PRES
År efter år hører vi den samme sang: det 
sociale område koster kommunerne rigtig 
mange penge. Ja, det gør det, og det er en 
del af betingelserne for det velfærdssam-
fund, som vi grundlæggende er enige om. 
Nemlig, at det er fællesskabet, der støtter 
de borgere, som midlertidigt eller varigt 
har behov for støtte. Når vi hører sangen, er 
næste sætning som regel, at man må ned-
bringe udgifterne. Der bliver ikke udtrykt 
stolthed over, at man løser de opgaver, 
som man er sat til at løse i det kommunale 
system.

Vi ved godt, at den kommunale og regio-
nale økonomi er under pres, men vi skal 
passe på, at velfærdsydelser ikke redu-
ceres til en snak om ikke at have råd. Det 
skal altid sættes i forhold til behovene, og 
hvilket niveau der ønskes.

Som socialpædagogisk personale er vi 
primært på borgernes side, det er et af  

kendetegnene ved vores arbejde og en 
forudsætning for, at vi kan arbejde med 
ligeværd og relationer. Det betyder også, 
at vi skal være loyale overfor borgerne, når 
man fx i forbindelse med budgetforhand-
lingerne i kommunerne ønsker at forringe 
vilkårene for borgerne. Forringelse af 
borgernes vilkår er også en forringelse af 
socialpædagogernes muligheder i deres 
arbejde med borgerne. 

Når vi oplever, at man er på vej med ser-
vicereduktioner, så er det vigtigt at reagere. 
Som eksempel har vi haft et forløb i  
Frederikshavn kommune, hvor man har 
meldt ud, at man vil spare 10 millioner 
kroner på psykiatri/handicapområdet.  
Hurtigt blev det i fællesskab med 3F og 
FOA i Frederikshavn aftalt, at der skulle 
holdes et medlemsmøde, hvor socialud-
valget blev inviteret.

Desværre blev der et uskønt forløb frem 
mod medlemsmødet, da FOA Frederiks-
havn havde sendt et helt vanvittigt forslag 
til kommunen om, at man kunne opnå 
besparelserne ved at skifte socialpæda-
goger ud med PAU assistenter. Det gjorde, 
at vi holdt medlemsmøde for Socialpæda-
gogerne, hvor der kom over 100 medlem-
mer, hvilket jo sender et klart signal om 
sammenhold. Vi fik afvist forslaget fra FOA 
Frederikshavn og etableret en måde at  
arbejde sammen med dem på. 

Da vi kom til mødet med socialudvalget, 
var der samme opbakning fra medlem-
merne, så det var en meget stor gruppe 
ansatte, som politikerne i socialudvalget 
mødte. Ansatte med mange bekymringer 
og spørgsmål til politikerne, og der er in-
gen tvivl om, at det gjorde stort indtryk 
på politikerne. Der er efterfølgende lavet  
justeringer af, hvor der skal spares, men 
om det får betydning for det endelige 
sparemål på 10 millioner kroner ved vi 
ikke i skrivende stund.  Men der er ingen 
tvivl om, at de ansatte har fået leveret bud- 
skaber, som gør, at hver enkelt politiker i 
socialudvalget er klar over, at de skal stå på 
mål for de politiske beslutninger, de tager, 
og de konsekvenser det har.

Det har stor betydning, at så mange 
medlemmer i Frederikshavn deltog ak-
tivt i møderne, og vi er ikke i tvivl om, at 
antallet har betydning for den vægt, der 
lægges bag ordene. Det er noget, der gør 
indtryk på beslutningstagerne, men også 
på den offentlige interesse fra medierne 
og sandelig også på de tillidsvalgte i or-
ganisationen, som får ekstra energi til at 
tage kampene. Derfor skal der lyde en stor 
opfordring til alle socialpædagoger om at 
møde op, når der bliver indkaldt til akti-
viteter, som har med jeres arbejde at gøre. 
Det betyder altså noget.

Det er et eksempel på, hvordan fællesska-
bet kan være med til at sikre, at budskab-
erne fra medarbejderne kommer til beslut-
ningstagernes kendskab. Og vi tror på, 
at jo bedre og mere præcist vi formulerer 
det arbejde socialpædagogerne laver, jo 
vanskeligere er det at lave besparelser, da 
det ikke kan gøres administrativt, hvis der 
er sat konkrete eksempler på, hvad det har 
af konsekvenser. Og det kan ingen gøre 
bedre end medarbejderne, vi skal som fag- 
lig organisation støtte op og hjælpe med 
processen, men det er medarbejderne, som 
er bedst til at sætte konkrete ord på.
Erfaringerne fra Frederikshavn skal vi bruge 
andre steder, for det er ved at møde frem 
og ytre sig, at man kan påvirke beslutnin-
gerne.

Når man deltager på sådan et møde, er det 
tydeligt, at der er en stor faglig stolthed 
blandt medlemmerne. Den største ud-
fordring er nogengange at sætte ord på. Vi 
skal derfor som kreds sikre, at vi får arrang-
eret sammenhænge, hvor medarbejderne 
kan udtrykke sig overfor beslutnings- 
tagerne. Det er en forpligtigelse frikøbte og 
vagte tillidsfolk i organisationen må tage 
på sig.

FOKUS PÅ FAGLIGHED
I Nordjylland har vi arbejdet meget med at 
sætte ord på fagligheden. Med udgangen 
af 2016 afsluttede vi projekt faglighed, og 
det har været et projekt, som har påvirket 
Socialpædagogerne Nordjylland på mange 
måder.
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I processen med at udvikle redskaber, som 
arbejdspladserne kan bruge til at sætte ord 
på deres faglighed, har der været involveret 
mellem 800 – 1.000 medlemmer i Nordjyl-
land på forskellig vis. Det er endt ud med 
en række redskaber, som er produceret 
og formidlet til arbejdspladserne både i fy-
sisk form og elektronisk via hjemmesiden  
www.fangfaget.dk 

Ud over at vi har fået en række fantastiske 
redskaber, som er afprøvet på mange ar-
bejdspladser, så har processen med at lave 
dem været en øjenåbner på mange måder. 
Den grundlæggende tanke var, at det var 
medlemmerne selv, som skulle udvikle red-
skaberne til medlemmerne. I processen har 
der været en gruppe af medlemmer fra for-
skellige arbejdsområder, som til stadighed 
har samlet trådene sammen med projekt-
medarbejderen. Det gør, at de redskaber, 
som er udviklet, er lavet med respekt for 
den tid, og de rammer, der er på arbejds-
pladserne til at snakke faglig udvikling. 

Nu er processen med udvikling af red-
skaber færdig, og de skal bruges som en 
naturlig del af Kreds Nordjyllands daglige 
virke, hvilket der er lavet planer for, som  
senere vil blive beskrevet i denne beret-
ning under ”Trivsel på arbejdspladsen”.

Nogle af de redskaber, som er lavet, er 
brætspillet ”Test jer selv – og jeres social-
pædagogiske faglighed”, som er uddelt i 
400 eksemplarer og brugt på rigtig mange 
arbejdspladser. Et andet er ”Forklar fag-
ligheden”, som er en plakat, hvor man med 
få ord og et billede kan forklare essensen 
af ens arbejde. Vi har som supplement til 
redskabet produceret fire plakater, som er 
sendt til arbejdspladserne og brugt på so-
ciale medier med mere.

En værdifuld erfaring vi tager med os er, at 
det godt kan betale sig at investere både 

tid og økonomi i at involvere medlemmer, 
som ikke er valgte tillidsfolk, direkte i det 
daglige arbejde i kredsen. Derfor beslut-
tede kredsbestyrelsen at invitere cirka 20 
medlemmer fra handicapområdet til møde 
i august med henblik på at lave en strategi 
for, hvor vi som kreds skal have et sær-
ligt fokus, når vi taler om socialpolitik og 
handicappede. Det har vi valgt at gøre, da 
vi ved, der er masser af problemstillinger, 
som man kunne tage fat på, men skal vi nå  
nogle vegne, er det vigtigt, at vi tager fat 
der, hvor medlemmerne oplever, at det 
giver mest mening.

På mødet satte medlemmerne fokus på, 
hvad de mener er vigtigst at have fokus på, 
og det vil kredsbestyrelsen lave konkrete 
handleplaner ud fra. Dagen var præget 
af nuancerede faglige diskussioner, hold-
ninger til værdier i arbejdet og ikke mindst 
udtryk for lyst og energi til det daglige ar-
bejde, som hver enkelt udførte. Eksempel-
vis var der meget fokus på efter- og videre-
uddannelse, direkte dialog mellem ansatte 
og beslutningstagerne, samt hvordan vi får 
præsenteret den høje faglighed blandt det 
socialpædagogiske personale.

Det bekræfter os i, at de som går i arbejdet 
til dagligt ved, hvilke udfordringer der især 
presser dem i deres dagligdag, og hvad vi 
som faglig organisation skal have fokus på. 
At vi vælger at gøre det på denne måde, er 
ud fra de positive erfaringer fra fagligheds-
projektet, og erfaringerne fra direkte 
medlemsinvolvering vil også danne grund-
lag for det fremtidige arbejde.

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN
Vi oplever desværre, at der på flere arbejds-
pladser er vilkår, som går ud over det dag-
lige arbejdsmiljø. Det kan være i forhold til 
de rammer, der er for at give borgerne et 
ordentligt tilbud, men det kan også være 
ressourcer, samarbejde, manglende fælles 

faglighed, eller andet. Uanset baggrunden 
er det alvorligt, hvis man hver dag skal gå 
på arbejde og føle sig presset mere end 
godt er med manglende arbejdsglæde som 
følge. Vi ved, at langt de fleste socialpæda-
goger er rigtig glade for deres arbejde og 
finder det væsentligt og betydningsfuldt. 
Så grundlaget er der for at skabe sunde  
arbejdspladser.

Kreds Nordjylland har derfor sat fokus på 
trivsel på arbejdspladserne i et nyt projekt 
med fokus på, at arbejdsmiljø og faglighed 
går hånd i hånd. Der er ansat en konsulent, 
der udvikler metoder i samarbejde med 
en gruppe af medlemmer, og sammen 
med redskaberne fra det tidligere nævnte 
faglighedsprojekt vil vi tilbyde arbejds- 
pladserne støtte til en proces, hvor der 
kommer fokus på at højne trivsel og fag-
lighed. Det sker ud fra, at man oplever no-
get som et problem på arbejdspladsen, og 
at man måske gerne vil udfordres på nogle 
områder, eller der er et konkret problem, 
som man skal arbejde med.

Vores tilgang til at støtte arbejdsplad-
serne er en forudsætning om, at alle på 
en arbejdsplads gerne vil det gode sam-
arbejde og kendes for en høj faglighed. 
Konsulenten hjælper alene med at tilret-
telægge en proces i samarbejde med 
leder, TR (tillidsrepræsentant) og AMR 
(Arbejdsmiljørepræsentant), da al den 
viden, der skal være om arbejdspladsen 
og fagligheden er hos medarbejderne på 
arbejdspladsen. Vi ved fra mange sam-
menhænge, at den største kunst ofte er at 
strukturere snakken, så der kommer no-
get konkret og brugbart ud af den fælles 
tid, man bruger. Resultatet skal alle være 
forpligtiget på, have ejerskab til, og det er 
her konsulenten har sit fokus.

Vi har allerede været på nogle arbejdsplad-
ser, nogle steder med fokus på faglighed, 
andre med fokus på trivsel, men fælles for 
alle er, at der er blevet udtrykt stor tilfreds-
hed med den indsats, der er kommet fra 
Socialpædagogerne Nordjylland, og den 
måde vi samarbejder om processen på. 

Eksempelvis har vi haft samarbejde med 
Vesthimmerlands Kommune på Handicap- 
og Psykiatriområdet, hvor alle arbejdsplad-
ser og forvaltningen har været involveret. 
Afsættet blev taget med en snak mellem 
ledere og forvaltningen i kommunen på 
opfordring fra tillidsrepræsentanterne. Her 
blev vi enige om at starte med et semi-
nar for alle arbejdspladsens MED-udvalg, 
hvor redskaberne og mulighederne for at 
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anvende dem på arbejdspladserne blev 
præsenteret. Efterfølgende har konsulent-
en i projektet være ude på flere af arbejds-
pladserne i kommunen og hjælpe med at 
holde konkrete temamøder/dage med 
fokus på faglighed. Der har været et for-
træffeligt samarbejde mellem forvaltning, 
ledere, tillidsrepræsentanter og medarbe-
jdere gennem hele processen, og der er 
udtrykt stor tilfredshed fra alle parter.

Hele 2017 og 2018 vil der være tilbud til 
arbejdspladserne om at få støtte fra vores 
konsulent, som altid vil sikre sig at leder, 
TR og AMR på arbejdspladsen er en del af 
planlægningen og aftalen om en evt. pro-
ces.

ET SÆRLIGT ANSVAR PÅ 
ARBEJDSPLADSEN
Vi har været omkring socialpolitik, fag-
lighed og trivsel på arbejdspladserne, men 
der er også personer, som er ansat eller 
valgt til at have et særligt ansvar på arbejd-
spladserne. Det er ledere, det er TR, og det 
er AMR.

Lederne har det formelle ansvar for at 
skabe rammer og vilkår, som gør, at med-
arbejderne kan udføre deres arbejde på 
en måde, hvor fagligheden bruges som 
grundlag for dagligdagen, og for at medar-
bejderne trives i deres arbejde. Vi skal som 
faglig organisation støtte op om lederne i 

alle processer, som har det formål for øje. 
De redskaber, vi konkret bruger, er via vores 
ledersektion, hvor ledelsesforhold kan 
drøftes på et overordnet plan, samt ved at 
lederne inviteres med til stormøder for TR, 
så de får samme generelle viden som TR.

TR og FTR (Fællestillidsrepræsentanter) er 
de daglige aktører for Socialpædagogerne 
Nordjylland på arbejdspladserne og i kom-
munerne/regionen. Deres formelle opgave 
er at sikre, at aftaler og regler bliver over-
holdt, hvad angår medindflydelse på eget 
arbejde. Ud over de formelle opgaver har 
de også et særligt ansvar, når vi snakker om 
trivsel og faglighed, da det er væsentlige 
forudsætninger for, at spillereglerne giver 
mening. 

For at de er i stand til at løse opgaverne, 
skal der være uddannelse og samarbejde 
med kredskontoret. I Nordjylland arbejder 
vi til stadighed på at optimere TR struk-
turen, men en af de store udfordringer vi 
ser lige nu er, at de områder TR dækker til 
stadighed forandres. Vi har haft mange 
drøftelser med arbejdsgivere om TR struk-
turen, når en kommune laver en sammen-
lægning af flere tilbud eller opløser store 
tilbud for at lave mindre. Vi oplever, at 
man ofte ved sammenlægninger ønsker 
at reducere antallet af TR, så det matcher  
ledelsesstrukturen, hvor man ved opde-
ling fra store til små tilbud ikke altid har 

samme tilgang. Vi skal holde fast i, at TR 
strukturen skal matche det, som tjener 
medlemmerne bedst. Derfor er den dia-
log, vi har med medlemmerne, afgørende 
for vores tilgang til, hvilken TR struktur, vi 
mener, der skal være. Det har givet en del 
drøftelser, hvor vi ikke er helt enige, men 
det skal være sådan, at vi sammen med 
medlemmerne afgør, hvilken TR struktur 
der giver mening i forhold til at løse opgav-
erne.

AMR har vi som organisation haft van-
skeligere ved at håndtere, da deres man-
dat alene er på arbejdspladsen, og vi som 
sådan ikke har nogen naturlig adgang 
til dem. Det skal ikke stå i vejen for, at vi 
støtter AMR i deres opgavevaretagelse, 
så vi har i de seneste par år arbejdet med, 
hvordan vi knytter AMR tættere til organi-
sationen. I Nordjylland har vi derfor iværk-
sat et AMR introforløb, hvor nyvalgte AMR, 
som er organiseret i Socialpædagogerne, 
kommer på kredskontoret en dag, hvor 
de får præsenteret organisationen, vores 
tænkning om samarbejdet om de opgaver 
de skal løse som AMR, mellem kreds, TR og 
leder samt ganske enkelt lære hinanden at 
kende, da det ofte er den nemmeste vej til 
daglig sparring og støtte. 

I Nordjylland oplever vi, at man på mange 
arbejdspladser er rigtig gode til at samar-
bejde, men der er til stadighed udfordringer, 

I projekt faglighed har vi udviklet en række redskaber - bl.a. et spil 
- som arbejdspladserne kan bruge til at sætte ord på fagligheden.
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da de tre grupper hver især også har sær-
lige opgaver, som de skal varetage, og 
derfor vil der altid være grundlag for inter-
esseforskelle mellem dem, som vi også skal 
håndtere som organisation. Fremadrettet 
skal vi fortsat arbejde med at styrke samar-
bejdet mellem disse tre grupper, da samar-
bejde om deres opgaver er afgørende for, 
at vi får gode, sunde og fagligt udfordrende 
arbejdspladser. 

STORE KRAV TIL SOCIALPÆDAGOGISK 
ARBEJDE
Socialpædagogisk arbejde er kendeteg-
net ved, at socialpædagogen møder det 
enkelte menneske, der hvor det er, og op-
bygger en relation. En relation som giver 
særlige mulighede for at støtte den enkelte 
i inklusion samt udvikle personens poten-
tialer, så de kan leve et liv med muligheder. 
Det er enkelt at sige, men at kunne det 
forudsætter teoretisk viden, erfaring samt 
værdier baseret på grundlæggende men-
neskerettigheder. 

Uddannelse er centralt for at kunne var-
etage de opgaver, der stilles, og derfor 

arbejder vi som kreds også intensivt med 
at have indflydelse på grunduddannelsen 
samt bidrage til, at det socialpædagogiske 
aspekt er en naturlig del af pædagogud-
dannelsen. Konkret har vi praksis for, at vi 
fra kreds Nordjylland underviser to dage 
på pædagoguddannelsen i Aalborg hvert 
halve år, så alle studerende på special- og 
socialpædagogisk linje møder os. De em-
ner, vi underviser i, er professionsidentitet 
samt professionsetik, og undervisningen 
sker i samarbejde mellem frikøbte fra kreds- 
kontoret og medlemmer fra arbejdsplad-
serne, så vi får en kobling mellem teori og 
praksis. I Hjørring er der ved at være praksis 
for, at vi hvert halve år underviser i profes-
sionsetik sammen med BUPL med ud-
gangspunkt i begge organisationers etiske  
værdigrundlag.

Ud over de nævnte undervisningsakti-
viteter er vi på alle uddannelserne ude 
sammen med BUPL i forbindelse med, at 
de studerende skal i lønnet praktik. Her 
introducerer vi de vilkår, som de skal ud 
og fungere i, de rettigheder og pligter der 
følger med samt får snakket om de bekym-

ringer og tanker, som de studerende gør 
sig, inden de skal ud og fungere på arbejds- 
pladserne. Når de pædagogstuderende så 
dimitterer, er vi sammen med BUPL ude 
på alle uddannelsesstederne for at byde 
velkommen, introducere fagforeningerne 
og hvad de kan bruge os til, præsentere A-
kassen for de, som har brug for den, samt 
tale jobsøgning og jobmuligheder inden-
for området.

Den indsats, vi gør på uddannelsesstederne, 
suppleres af deltagelse i uddannelsesud-
valget i UCN og samarbejde med efter- og 
videreuddannelsesområdet, hvor vi hele 
tiden forsøger at udvide samarbejdet, da 
uddannelse er en nødvendighed,også når 
man er uddannet pædagog. Aktuelt er vi i 
dialog med efter- videreuddannelsen om-
kring muligt samarbejde om projekter, der 
involverer arbejdspladserne, men det er i 
en meget foreløbig form.

Som noget nyt har vi i samarbejde med 
efter- videreuddannelsen lavet to trainee-
forløb. Det er uddannelse til nyuddannede, 
som ikke har fået arbejde efter forholdsvis 

Socialpædagog Stig Andersen (th.) fra Team Bostøtte i Aalborg Kommune 
var en del af faglighedsprojektets plakatkampagne.
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kort tid, og er formet som et forløb, hvor 
der gives fire ugers teoretisk uddannelse 
suppleret med fire-otte ugers praktik på 
arbejdspladser. Vi er i gang med at plan-
lægge et tredje forløb, og det har vist sig, at 
de personer, der deltager, stort set kommer 
i arbejde i løbet af den tid, de går på ud-
dannelsen, eller lige efter, så det har abso-
lut være en succes.

Samtidig med at vi arbejder sammen med 
grunduddannelse og efter- videreuddan-
nelse, har vi i perioden også sat fokus på 
selv at afholde flere temadage/eftermidd-
age, ligesom der er planlagt en del i den 
resterende del af 2017 og nogle i 2018. Vi 
har haft temaeftermiddage med deltagelse 
af ca. 200 medlemmer, hvilket viser, der er 
et ønske og et behov, hvis blot man finder 
de rette oplægsholdere. Det er noget af 
det, som vi også fremadrettet vil prioritere, 
så vi løbende har faglige medlemsarrange-
menter i kredsen.

PÅ VEJ TIL OK 2018
I denne beretning er der skrevet om so-
cialpolitik, faglighed, trivsel, uddannelse 
og personer, som har et særligt ansvar på 
arbejdspladsen. Alt sammen vigtige emner, 
men det hele bindes sammen af, at der er 
overenskomster og aftaler, som sætter ram-
merne for de vilkår, som man som med- 
arbejder har i sit arbejde. Kun hvis der er 
ordnede forhold på en arbejdsplads, kan 
man holde fokus på det, man er ansat til. 
I det daglige skal man ikke gå og forholde 
sig til, om man får den rigtige løn, barsel, 
løn under sygdom, får sin ferie og meget 
andet. Man skal også være sikker på at have 
indflydelse på eget arbejde, så ens privatliv 
og ens arbejdsliv hænger sammen bedst 
muligt.

Det er kun overenskomster og aftaler, 
der sikrer ens vilkår, og derfor er forhand- 
lingerne om overenskomster meget cen-
trale, for her aftales alle rettighederne for 
de medarbejdere, der er på arbejdsplad-
serne. Vi har desværre oplevet en dalende 
interesse for overenskomstforhandlinger, 
det kan skyldes den måde, som forhand-
lingssystemet er bygget op på, men måske 
også en antagelse om, at det er der nogen, 
som tager sig af. Det er reelle begrundelser, 
men vi skal have flere engageret omkring 
overenskomstforhandlingerne, hvis vi skal 
have lagt det nødvendige pres på arbejds-
giverpart.

Så tag det gerne som en opfordring til at 
deltage i møder omkring overenskom-
sterne, bland jer i debatten, og mest af alt 

mød op, hvis vi opfordrer jer til det. Vi har 
holdt OK møder, hvor vi har samlet forslag 
ind, og der tegner sig nogle klare ønsker. 
Mere i løn er naturligt nok et hovedkrav, 
ikke kun en fastholdelse af reallønnen, men 
en stigning som er en reel lønfremgang. 
Der er også blevet drøftet fritvalgsord-
ning, hvor hver enkelt kan få en pulje, som 
efter eget valg kan bruges til løn, pension 
eller frihed. Medlemmerne har ikke være 
afvisende over for tanken, men har poin-
teret, at det er vigtigt at have fokus på, at 
hvis det indføres, så skal det sikres, at ar-
bejdspladsen kompenseres 100 % i tid, så 
det ikke bliver kollegerne, som skal arbejde 
hårdere, hvis man eksempelvis vælger at 
holde fri for midlerne.

Ud over OK møderne har vi modtaget en 
masse postkort fra medlemmerne med øn-
sker til overenskomsterne, og dem sorterer 
vi i nogle grupperinger, inden de sendes 
af sted som kredsens forslag til krav. Vi har 
det udgangspunkt, at vi er loyale overfor 
alle forslag, så vi sorterer ikke i dem, men 
sender dem videre ud fra det synspunkt, at 
når et medlem udtrykker et ønske til over-
enskomst, så er det et reelt ønske, som skal 
bringes videre. 

Når vi til foråret kender resultatet, skal 
vilkårene tilrettes efter de nye overenskom-
ster, men overenskomster og aftaler lavet 
centralt løser ikke alt. Ofte er der aftalt 
forhold, som skal konkretiseres lokalt især 
omkring medindflydelse (MED), hvilket 
naturligt giver en del diskussioner om, 
hvornår man har reel medindflydelse, og 
hvornår man alene skal orienteres. Vi ved, 
at det volder problemer mange steder, og 
derfor har vi til stadighed en opgave i at 
uddanne tillidsfolkene, så de bliver i stand 
til at fastholde, at man på nogle områder 
skal have medindflydelse. På alle niveauer 
i MED-strukturen ser vi, at der ofte er ori-
enteret om forhold, der skulle være drøftet 
på en dagsorden, så medarbejdernes hold-
ninger kan blive en del af en beslutning.

Kun ved, at man alle steder bruger MED-
strukturen som en styrke på arbejdsplad-
sen, kan man få balance mellem det at tage 
ansvar for ens faglige arbejde og de vilkår 
og rammer, der er givet for at udføre arbej-
det.

MEDLEMSSERVICE
Uanset om en arbejdsplads er velfunger-
ende eller har problemer, vil der til sta-
dighed være medarbejdere, som kommer 
i situationer, hvor man har brug for de  
faglige sekretærer, formand eller ansatte 

i organisationen for at få løst et problem.  
Vi ser desværre rigtig mange sygdomsager, 
der er en del afskedigelsessager, spørgsmål 
om løn og arbejdstid, samarbejdssager og 
en række andre typer af sager. Alt sammen 
noget, hvor det enkelte medlem har brug 
for en individuel service for at få løst sit 
problem.

Det er en kerneydelse i en fagforening, at 
vi kan varetage medlemmernes interesser 
på en objektiv måde, så hver enkelt sikres, 
at alle spilleregler bliver overholdt, uanset 
hvilket problem man har. Vi gør en dyd 
ud af at holde fokus på rettighederne for 
hver enkelt, da der ofte er drøftelser om, 
hvad man syntes, tror og mener i en sag, 
som er rigtige for dem, som oplever dem, 
men fortsat er meget subjektive forhold, 
som ikke må lægges til grund for hverken 
forhandling eller resultat i en sag.

Det er en balance, at man som faglig or-
ganisation på den ene side skal samarbejde 
med ledelse/beslutningstagere omkring 
arbejdspladserne i det daglige, men også 
skal kunne træde ud af denne samarbejds-
tilgang, når det handler om medlemmets 
rettigheder. Det er en opgave, som både 
arbejdsgivere og vi skal være opmærk-
somme på, om vi er gode til, for det er en 
grundlæggende forudsætning for, at vi 
hver især kan løse de opgaver, som vi er sat 
til at løse. 

Det kræver, at der et meget professionelt 
hold af konsulenter og politikere, som hold-
er samme fokus. Vi oplever heldigvis meget 
stor tilfredshed blandt medlemmerne med 
den service, de får, for selv om man ikke 
altid kan få sin vilje eller få sine ønsker op-
fyldt, så skal man slutte sagen med, at man 
som medlem kan sige, at jeg fik den nød-
vendige støtte og hjælp. Men selvfølgelig 
er der også sager, som beklageligvis ikke 
ender her, og dem skal vi også tage alvor-
ligt. Vi har fokus på at bruge vores klag-
esystem på en anerkendende måde, hvor 
vi ser det som et redskab til hele tiden at 
have fokus på vores service, og om der er 
noget, som vi kunne gøre anderledes. Vi 
har ikke mange klager, men dem vi får, skal 
tages meget alvorligt og behandles seriøst 
og objektivt.

Generelt er det mest bekymrende de 
mange sygdomsager, vi ser, både fordi det 
ofte er sager, som har voldsomme kon-
sekvenser for de sygdomsramte, men også 
fordi der i en del af sagerne er en sammen-
hæng til de vilkår, der er på arbejdspladserne. 
I forhold til det enkelte medlem er der kon-
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sulenter, som hele tiden følger sagerne og 
er i dialog med medlemmet, da der er ret 
mange krav og møder, som man skal være 
opmærksom på, når man er sygemeldt. Ser 
vi eksempler på en del sygemeldinger på 
en arbejdsplads, har vi en forpligtigelse til 
at reagere, ved at tage kontakt til ledelsen 
og tillidsrepræsentanterne på arbejdsplad-
sen for at høre, om der er særlige forhold, 
der skal tages fat i. 

Heldigvis er der ofte lydhørhed og parat-
hed til at gøre noget ved problemet. I kreds 
Nordjylland har vi valgt at have den tilgang, 
at vi tror, at alle på en arbejdsplads gerne 
vil et godt arbejdsmiljø, og det derfor han-
dler om at finde en vej fremad, som gør 
arbejdsmiljøet bedre. Konkret har vi prøvet 
det på nogle arbejdspladser, som ikke skal 
nævnes ved navn, og det har været en posi-
tiv oplevelse for alle parter. Det, vi har gjort, 
er at tage kontakt til ledelse og tillidsfolk 
og foreslået et fælles møde, hvor man kan 
drøfte, hvilke muligheder man ser frem-
adrettet, og hvem der kan byde ind med 
hvad. De gange vi har gjort det, er nogle 

endt med en konkret handleplan, som ar-
bejdspladsen ville igangsætte, andre sted-
er er vores socialfaglige konsulent blevet 
koblet på for at hjælpe med at igangsætte 
en proces på arbejdspladsen. På den måde 
bliver det ikke en diskussion om, hvem der 
bærer skyld og laver fejl, men om hvordan 
vi kan løse udfordringerne, og det må være 
det, som er interessant, når vi snakker om 
trivsel på arbejdspladserne.

Men det er vigtigt at pointere at uanset 
samarbejde eller ej, så skal det ikke have 
betydning for den måde, som de enkelte 
medlemssager behandles på. Det skal 
holdes adskilt fra, hvad der ellers arbejdes 
med omkring arbejdspladsen.

ORGANISERING
I de indledende ord i denne beretning 
skriver vi om vigtigheden af fællesskab, når 
vi skal sikre fokus på faglighed, trivsel og de 
vilkår vi skal udføre det socialpædagogiske 
arbejde under. Og her er det vigtigt, at man 
er organiseret, så vi reelt repræsenterer det 
socialpædagogiske personale, når vi går ud 

og forhandler eller drøfter forhold omkring 
arbejdspladserne.

I Nordjylland er der en rigtig god organiser-
ing og ikke mindst en organisering, som 
dækker hele medlemsgruppen aldersmæs-
sigt, så der er ikke forskel på organiseringen 
mellem de helt unge og de ældre. Det en-
este område, hvor der er et mindre prob-
lem, er aldersgruppen midt imellem, det er 
ikke stort, men alligevel synligt. Men i det 
hele taget er der en høj organiseringsgrad 
i Nordjylland.

En god organisering forpligter. Det kræver, 
at vi til stadighed gør vores ypperste, 
uanset om man er valgt som formand, 
kredssekretær, FTR, TR, kongresdelegeret 
eller kredsbestyrelsesmedlem. Vi skal være 
en fagforening, der er der for medlem-
merne, inddrager medlemmerne mest 
muligt i arbejdet, og hele tiden holder 
fokus på, at vi er en medlemsorganisation. 
Uanset om vi taler om arbejdsmiljø eller 
socialpolitik, er det ud fra det fokus, at vi 
vil, at vores medlemmer har de bedste be-
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tingelser for at udføre deres professionelle 
arbejde. Når det handler om løn- og ansæt-
telsesvilkår, skal det være med medlem-
mernes behov og rettigheder i fokus. Det 
gør vi bedst ved at inddrage medlemmer 
mest muligt i arbejdet, og det er et særligt 
fokus, som vi har, når vi beskriver fremtidigt 
arbejde.

VERDEN UDENFOR
Store dele af verden er ved at lukke sig om 
sig selv. I USA vil de have en mur til Mexico, 
i Europa er der mange steder sat store 
pigtrådshegn op, og retorikken omkring 
flygtninge er på en måde, så man skulle 
tro, at  de alene flygter for oplevelsernes 
og bekvemmelighedens skyld. Mennesker, 
der flygter fra krig og sult, skal vi møde med 
forståelse ikke med mure og hegn. I Dan-
mark har vi ikke sat hegn op, men politisk 
forsøger vi at handle lige så effektivt, som 
var der et hegn. Selv de allermest udsatte, 
kvoteflygtninge, afviser et meget bredt 
politisk sammenrend af partier at modtage.
Det er så fjernt fra de etiske værdier, 
som vi har som socialpædagoger, som 

man næsten kan komme, og vi har en 
forpligtigelse overfor truede mennesker 
og ikke kun i forhold til etniske danskere. Vi 
kan ikke redde verden, men vi kan behan-
dle de, som kommer her, med den respekt 
de bør have, ligesom vi skal anerkende, at 
millioner af mennesker lever under forhold, 
som det er legalt at flygte fra.

Som socialpædagoger kan vi ikke gøre den 
store forskel i uroplagede områder, men 
vi kan støtte de steder, hvor man gerne vil 
skabe bedre forhold for udsatte grupper. 
Tidligere har vi været lidt engageret i socialt 
arbejde i Mongoliet og i et større projekt på 
børnehjem for handicappede i Rumænien, 
hvor nordjyske socialpædagoger underv-
iste kolleger i Rumænien. Begge projekter 
har vist, at med en lille indsats kan man 
gøre en stor forskel, så kolleger i andre 
lande får viden og indsigt, som gør, at de 
kan tilrettelægge deres arbejde med re-
spekt for de mennesker, som de er ansat 
til at tage vare på. Vi vil derfor i den kom-
mende periode undersøge mulighederne 
for et samarbejdsprojekt, hvor vi sammen 

med kolleger fra områder, hvor de gerne 
vil udvikle det sociale arbejde med større 
fokus på borgerne og deres ønsker/behov. 
Vi skal gøre det i lille skala og med involv-
ering af medlemmer, hvis vi skal lykkedes 
med det, og hvordan det kommer til at gå 
vil næste års beretning fortælle om. 
Og så et fromt ønske, som blev brugt som 
slogan for Amnesty International her i som-
mer – ”Make Human Rights Great Again”.

ALT DET SOM IKKE ER MED
Alt kan ikke skrives i en skriftlig beretning, 
men vi har taget det med, som har fyldt 
mest i dagligdagen, men der er meget 
andet, som med rette kunne have fået en 
plads. Den skriftlige beretning vil blive 
suppleret med en mundtlig beretning på 
generalforsamlingen, og hvad deltagerne 
i generalforsamlingen gerne vil have fokus 
på.
Så kom frisk til generalforsamlingen, så 
vi sammen kan drøfte, hvordan kredsen  
fungerer, og hvilke mål vi sætter for frem-
tiden.

Familiebehandler Berit Lykkegaard Hellesøe fra 
Familiehuset Kløvergården i Hjørring var en del 
af faglighedsprojektets plakatkampagne. 
Få overblik over de redskaber, der er blevet
udviklet i projektet på www.fangfaget.dk 
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REGNSKAB 2016
SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND

INDTÆGTER OG TILSKUD
Regnskab 2016 Budget rev. 2016 Budget opr. 2016

Kredstilskud & grundtilskud -10.165.500                 -10.126.000                 -9.847.000                
Særligt tilskud (Socialpædagogerne i Fremtiden) -486.120                      -486.500                      -486.500                   
Akutmidler -1.172.800                   -1.172.000                   -1.119.000                
Renteindtægt netto -15.500                        -10.000                        -10.000                     
Indtægter i alt -11.839.920                -11.794.500                -11.462.500             

UDGIFTER
Faglige omkostninger
Løn- ansættelsesforhold & arbejdspladsforhold 272.584                       318.500                       337.000                    
TR møder m.v. 1.223.272                     1.132.000                     1.132.000                 
Arbejdsmarkedsforhold/A-kasse 5.011                           7.000                           10.000                      
Fag & udddannelse, faglig netværk 8.966                           12.000                         17.000                      
Lokalblad og informationsarbejde 489.127                       478.500                       298.500                    
Projekt "Socialpædagogerne i Fremtiden" 735.820                       706.500                       486.500                    
Fagligt område i alt 2.734.780                    2.654.500                    2.281.000                

Organisatorisk område
Generalforsamling og kongresdelegation 187.962                       220.500                       212.000                    
Bestyrelse & lokal politisk ledelse 183.459                       278.000                       238.000                    
Sektioner, faglige netværk og udvalg 28.467                         38.500                         54.000                      
Organisatorisk samarbejde 193.607                       222.200                       226.000                    
Repræsentation, tilskud og bevill. 19.994                         35.000                         35.000                      
Medlemsmøder og arrangementer 241.986                       374.500                       231.500                    
Organisatorisk område i alt 855.475                       1.168.700                    996.500                    

Kontordrift og administration
Husleje og lokaleudgifter 548.428                       579.000                       529.000                    
Kontordrift i øvrigt 359.331                       464.000                       496.000                    
Kontorhold m.v. i alt 907.759                       1.043.000                    1.025.000                

Lønninger
Lønudgifter 7.375.637                     7.429.000                     7.125.000                 
Regulering ferieforpligtelse 22.068                         50.000                         35.000                      
Løn m.v. i alt 7.397.705                    7.479.000                    7.160.000                

Udgifter i alt 11.895.719                  12.345.200                  11.462.500              

Årets resultat - underskud 55.799                         550.700                       -                           

STATUS Udgangen af 2016 Budget 2016 Udgangen af 2015
Overført 3.947.441                     3.947.441                     3.013.441                 
Årets resultat -55.799                        -550.700                      934.000                    
Samlet overskud/egenkapital 3.891.642                     3.396.741                     3.947.441                 

Det fulde årsregnskab fra Statsautoriseret Revisor vil ligge til gennemsyn på generalforsamlingen.

Regnskab 2016 - Socialpædagogerne Nordjylland
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Socialpædagogerne Nordjylland har gennem flere år haft fokus 
på at tilrettelægge arbejdet, så medlemmerne har let adgang til 
kredsen. Det kan være i form af kontakt til TR, FTR, konsulenter eller 
politisk valgte i organisationen, men også ved, at vi har prioriteret 
at komme på arbejdspladserne uanset geografi. På samme måde 
er åbningstid, og dermed telefoniske henvendelser og håndtering 
af skriftlige henvendelser tilrettelagt, så det giver størst mulig 
tilgængelighed.

Dette fokus skal vi fortsat have og til stadighed bestræbe os 
på at gøre bedst muligt, men vi skal inddrage medlemmerne 
mere direkte i kredsens arbejde. Vi har gjort os erfaringer med 
”Kernefaglighedsprojektet”, hvor en gruppe af medlemmer 
sammen med en konsulent fra kredsen har udarbejdet alle 
materialerne i det, som i dag er på hjemmesiden www.fangfaget.
dk. I processen med at udarbejde materialer til at sætte fokus på 
socialpædagogernes faglighed har der været inddraget ca. 800 
medlemmer for at kvalificere de redskaber, der er lavet.

Vi har også prøvet at samle medlemmer, som arbejder inden for 
handicapområdet, til at sætte fokus på nødvendige indsatsområder, 
som har givet kredsen et værdifuldt sæt af opmærksomhedspunkter 
at arbejde videre med. 

Vi har oprettet et medlemspanel, som er afprøvet en enkelt gang 
omkring arbejdsmiljø, men det skal være et redskab til, at vi 
kan få holdninger fra medlemmerne til aktuelle emner. Aktuelt 
er der spørgsmål om ytringsfrihed og spørgsmål om efter- 
videreuddannelse på vej. 

Så der er gjort erfaringer med den direkte medlemsinddragelse, 
der har resulteret i en opkvalificering af det grundlag, som vi 
tilrettelægger det fagpolitiske arbejde på. 

Kredsbestyrelsen vil derfor foreslå, at der i den kommende 
generalforsamlingsperiode arbejdes med direkte inddragelse 
af medlemmer i det daglige arbejde. Formålet er, at der laves en 
samlet beskrivelse for, hvordan vi fremadrettet vil planlægge 
kredsens arbejde med udgangspunkt i medlemsinddragelse på 
generalforsamlingen i 2018. 

Det er et arbejde, som også skal danne grundlag for evaluering 
af den struktur, som vi har i kredsen. Vi skal hele tiden have fokus 
på, hvordan vi bedst dækker de behov, som medlemmerne 
har. Det gælder den måde, som vi har struktureret arbejdet på 
kredskontoret, den måde vores TR/FTR er organiseret på, og hvad 
der ellers kan vise sig. Vi skal altid have ét fokus, nemlig at alt, hvad 
vi gør, skal tage udgangspunkt i at sikre medlemmerne de bedst 
mulige løn- og ansættelsesvilkår.

ALLEREDE IGANGSATTE AKTIVITETER
Vi er i gang med udvikling af projekt ”Arbejdsmiljø og faglighed 
går hånd i hånd”, hvor målet er, at vi som kreds har redskaber og 
metoder til at støtte arbejdspladserne i at skabe bedst mulig trivsel 
i dagligdagen.

Der er som beskrevet planlagt en særlig indsats omkring 
handicappolitik, da der er store udfordringer på indhold i de 
tilbud, som handicappede modtager, hvilket har betydning for 
medarbejderne.

At give nyvalgte AMR uddannelse, så de lærer kredsen og dens 
politik at kende.

FREMTIDIGT ARBEJDE
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Budget 2018 - Forslag

Note Regnskab 2016 Regnskab Budgetforslag 
oprindeligt reguleret 1.kvt 30.06.2017 2018

1 INDTÆGTER
Kredstilskud ordinært -9.537.500 -9.574.000 -9.574.000 -4.771.000 -9.519.000
Grundtilskud -628.000 -638.000 -638.000 -320.000 -648.000
Særligt tilskud -486.120 -486.500 -486.500 -245.720 -486.000
Akutmidler -1.172.800 -1.153.000 -1.153.000 -553.500 -1.131.000
Renteindtægt netto -15.500 -10.000 -10.000 -13.000
Indtægter i alt -11.839.920 -11.861.500 -11.861.500 -5.890.220 -11.797.000

UDGIFTER
2 Løn-, ansættelse og arbejdspladsforhold 272.584 431.600 795.700 226.724 711.200
3 TR møder m.v. 1.223.272 1.032.000 1.082.000 364.940 1.050.000
4 A-kasse arbejde 5.011 5.000 5.000 5.000
5 Fag og uddannelse, faglig netværk 8.966 17.000 17.000 4.422 18.000
6 Lokalblad og informationsarbejde 489.127 377.500 545.500 214.503 385.600
7 Projekter og kursusvirksomhed 735.820 486.500 986.500 397.794 986.000

Fagligt område i alt 2.734.780 2.349.600 3.431.700 1.208.383 3.155.800

8 Generalforsamling og kongresdelegation 187.962 170.000 180.000 16.718 226.000
9 Bestyrelse 155.890 240.000 280.000 56.236 342.000
10 Lokal politisk ledelse 27.569 48.000 48.000 24.523 48.000
11 Sektioner, udvalg m.v. 28.467 54.000 54.000 17.652 54.000
12 Organisatorisk samarbejde 193.607 211.000 217.500 92.589 217.500
13 Repræsentation, tilskud og bevill. 19.994 35.000 35.000 2.619 35.000
14 Medlemsmøder og arrangementer 241.986 192.000 339.300 107.408 165.000

Organisatorisk område i alt 855.475 950.000 1.153.800 317.745 1.087.500

15 Husleje og lokaleudgifter 548.428 593.300 593.300 289.155 595.000
16 Kontordrift i øvrigt 359.331 427.000 453.200 228.512 436.000

Kontorhold m.v. i alt 907.759 1.020.300 1.046.500 517.667 1.031.000

17 Lønudgifter 7.375.637 7.604.800 7.727.800 3.978.941 7.769.400
Regulering ferieforpligtelse 22.068 35.000 35.000 23.800 35.000
Løn m.v. i alt 7.397.705 7.639.800 7.762.800 4.002.741 7.804.400

Udgifter i alt 11.895.719 11.959.700 13.394.800 6.046.536 13.078.700

RESULTAT (overskud hvis minus) 55.799 98.200 1.533.300 156.316 1.281.700

Overført fra 2015 -3.947.441
Budgetteret resultat 2016 55.799
Egenkapital pr. 31.12.2016 -3.891.642

Budget 2017

BUDGET FORSLAG 2018

Kredsbestyrelsens i Socialpædagogerne Nordjylland er på mellem 
11 og 15 medlemmer. Er der mellem 11 og 15 kandidater, er disse 
valgt ved fredsvalg. Kun ved flere end 15 kandidater foretages der 
kampvalg til 15 bestyrelsesposter.

BEGRUNDELSE
Den optimale størrelse på kredsbestyrelsen vurderes til at være 
på 15 medlemmer. Er der ikke 15 kandidater, som er motiverede 
til at opstille til Kredsbestyrelsen, vil det have som konsekvens, 
at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for at 
foretage supplerende valg til bestyrelsen. Da en forudsætning 

for bestyrelsesarbejdet er motivation og lyst hertil, er det ikke 
optimalt at skulle presse medlemmer til at lade sig vælge til 
kredsbestyrelsen, ligesom det ikke forekommer særlig rationelt at 
skulle afholde ekstraordinær generalforsamling alene med dette 
punkt på dagsordenen.

FORSLAGSSTILLER
Kredsbestyrelsen, Socialpædagogerne Nordjylland.

FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF 
KREDSBESTYRELSENS STØRRELSE
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3. TR MØDER OG UDDANNELSE – I ALT 1.050.000 KR.

TR aktiviteter – i alt 727.000 kr.
TR møder: frikøb, ophold og forplejning (600.000 kr.)
TR netværk til forplejning, porto og kuverter (70.000)
TR-intro. frikøb, ophold og forplejning til ca. 20 nye TR´ere (45.000)
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 305.000 kr.
• 6 heldags FTR møder, frikøb, ophold og forplejning incl. 1x2 dags seminar med overnatning (230.000 kr.) 
• Frikøb at 12 FTR 4 gange til FTRs kvartalsmøde med kredsens ansvarlige politiker for området. (75.000) 

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

NOTER TIL BUDGET 2018
1. KREDSENS INDTÆGTER – I ALT 11.797.000 KR.

Tilskud er beregnet ud fra kredsens tilskudsgivende medlemstal (4.388) 1.kvt. 2017.
Organisatorisk tilskud pr. omregnende heltidsmedlem pr. måned i 2018 = 180,77 kr.
 
Indtægten fordeler sig således:  
Organisatorisk tilskud 9.519.000
Grundtilskud  648.000
Akutfondstilskud  1.131.000
I alt i tilskud  11.298.000

Øvrige indtægter:
• Projekt ”Socialpædagogerne i Fremtiden” 2017-2018: 486.000 kr.
• Renter 13.000 Kr.

2. LØN-, ANSÆTTELSE OG ARBEJDSPLADSFORHOLD – I ALT 711.200 KR.

Løn- og ansættelsesforhold – i alt 227.600 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,0,50% af org. tilskud: (47.600 kr).

Arbejdspladsforhold – i alt 322.000 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)
• Aktiviteter og medlemsmøder i forbindelse med kommunebudgetterne (300.000)

AMR aktiviteter – i alt 127.600 kr.
• En årlig intro-dag for 20 nyvalgte AMR´ere incl. frikøb (60.000 kr.)
• To årlige stormøder sammen med TR og ledere. 35 AMR á 680 kr. ophold/forplejning x 2 (47.600 kr.) og 2 x 10.000 til 
 transport (20.000). Øvrige udgifter til ex. oplægsholdere figurerer under TR møder

Leder aktiviteter – i alt 34.000 kr.
• To årlige stormøder sammen med TR og AMR. 25 ledere á 680 kr. ophold/forplejning x 2 (34.000 kr.) 
 Øvrige udgifter til ex. oplægsholdere figurerer under TR møder

*  Specifikation budget og regnskab over AMR og Leder aktiviteter findes på sidste side

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



SOCIALPÆDAGOGERNE NORDJYLLAND 2017         SIDE 15

5. FAG OG UDDANNELSE, FAGLIGE NETVÆRK – I ALT 18.000 KR.
• Familieplejernes landsmøde – gebyr, ophold og transport til 2 fra kredsens udvalg (8.000 kr.) 
• Diverse møder og efteruddannelse ift. med andre samarbejdspartner (10.000)

6. LOKALBLAD OG INFORMATIONSARBEJDE I ALT 385.600 KR. 
Udgifterne til udgivelse af elektronisk blad ”Indsigt”, basseret på 4 numre:
• Journalist. Udgift øget med 2% ift. 2017. (4 udgivelser: 143.000 kr. )
• Fotograf. Udgift øget med 2% ift. 2017. (ved 4 udgivelser: 29.600 kr.)
• Drift slnord.dk og udsendelse (8.500 kr. årligt)
• Drift Fangfaget.dk (4500 kr årligt)

Pulje til ”presse & medie” (150.000) og medlemspanel (50.000).

Der er ikke afsat en ramme til indkøb af merchandise.

7. PROJEKT SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN – I ALT 986.000 KR.
Kredsen modtager af Forbundet i alt 972.500 kr. fordelt over to år, til fortsættelse af lokalt at arbejde med ”Socialpædagogerne i 
Fremtiden” i 2017 & 2018.).

Derudover afsatte kredsbestyrelsen1. mill. Kr. fordelt med 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 - til Projekt ”arbejdsmiljø og faglighed 
går hånd i hånd”.

De 2-årige budget er i alt på 1.972.500 kr. (972.500 + 1.000.000) som er budgetlagt således:

 2017 2018
Lønudgift 648.750 648.750
Uddannelse 37.500 37.250
Aktiviteter 300.000 300.000
I alt 986.500 986.000

8. GENERALFORSAMLING & KONGRESDELEGATION – I ALT 226.000 KR.
Generalforsamling – i alt 142.000 kr.
• Afholdes af generalforsamling (120.000)
• Blad. Korrektur og layout (22.000)

Kongresdelegation i alt 84.000 kr.
Et heldags kongresdelegationsmøde + ophold dagen før kongressen 2018 + et evaluerings/opfølgningsmøde efter kongressen.
Dækker frikøb, forplejning og transport

 9. BESTYRELSESMØDER - I ALT 342.000 KR.
6 dagmøder og 2-dags ophold/møde som i 2018 planlægges med at holde på Bornholm i forbindelse med Folkemødet. En merudgift på 
50.000 kr. ift. 2017 hvor 2-dags møde/ophold afvikles i Nordjylland.

Beløbet omfatter udgifter til frikøb, ophold, fortæring, transport for 15 bestyrelsesmedlemmer og en kontorleder. (330.000)
iPad og Dataforbindelse iPad (12.000)

10. LOKAL POLITISK LEDELSE/FU – I ALT 48.000 KR.
Mødeforplejning og transport til kredsens ledelse 
Forretningsudvalg (FU) bestående af 5. personer. (16.000)
2-dags PL møde med overnatning 4 personer (12.000)
*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.
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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 217.500 KR.
LO kontingent (175.000 kr.) til 6 afdelinger
Aalborg (97.000).
Vendsyssel (45.000)
Brønderslev/Dr.lund (15.000)
Vesthimmerland (8.000)
Thy/Mors (10.000)
Mariagerfjord (6.500)

Diverse LO aktiviteter er afsat en ramme på 20.000 til bl.a km-penge og frikøb.

Samarbejde med andre organisationer (16.000 kr.) til  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 165.000 KR.

Faglige medlemsaktiviteter – i alt 70.000 kr.
• Familieplejernes Dag - oplægsholdere og forplejning (16.000)
• Pulje til Familieplejernes medlemsarrangementer (30.000)
• Pulje til Seniorsektionens medlemsarrangementer (11.000). 
• Første maj arrangement (5.000)
• Pulje til efterlønsmøder (8.000)
• 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 50.000 kr.
En pulje som bestyrelsen kan fordele af til FU- (note10) og Internationalt arbejde (note12) 
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15. HUSLEJE OG LOKALE UDGIVER – I ALT 595.000 KR.

Husleje, varme og el - i alt 413.000 kr.
• Husleje (332.000)
• Varme (65.000)
• El (16.000)

Øvrige lokaleudgifter – i alt 130.500 kr.
• vand/renovation (31.000)
• Forsikring (5.500)
• GS4 alarm (29.000)
• Blomster m.m (6.700)
• Serviceaftaler vandkølere (2.800) og opvaskemaskine (5.500)
• Inventar (50.000)

Rengøring og vicevært – i alt 216.500 kr.
• Daglig rengøring (155.000) 10 timer om ugen + diverse midler og papirvarer
• Vindues polering 12 gange (22.500 )
• Rensning af måtter (1.000)
• Diverse reparationer og vedligehold (8.000)
• Vicevært/flyttehjælp (20.000)
• Glatførebekæmpelse (10.000)

Indtægt fra A-kassen 
Tilskuddet beregnes efter forholdet mellem antal ansat i hhv. A-kasse (4) og faglig afd.(11) ift. husleje, varme, el, rengøring, vand/
renovation. 
I alt A-kassetilskud på 165.000 kr.

16. KONTORDRIFT – I ALT 436.000 KR.

Administrativ ledelse og personaleudgifter - i alt 188.000 kr.
• Supervision kontorleder og konsulenter der håndterer sociale sager (24.000)
• SL Netværk for hhv. kredsformand og kontorledere (10.000)
• Sundhedsfremmende tiltag (20.000)
• Personalearrangementer (16.000)
• Fælles personaledag for ansatte og valgte (35.000)
• Kursuspulje 1% af lønbudgettet (83.000)

IT og regnskabsfunktioner – i alt 20.000 kr.
• Bredbånd & datakort til iPad (17.000)
• Licenser til software bl.a. Norton (3.000)

Øvrig administration – i alt 239.000 kr.
• Telefon (22.000)
• Kopiering, (21.000)
• Porto (10.000) 
• Kontorartikler (26.000)
• Papir og kuverter (20.000)
• Vedligehold/service af inventar (13.000)
• Avis og faglitteratur (30.000)
• Forplejning, engangsartikler, kørsel, m.m. (50.000) 
• Konsulentbistand (37.000)

Indtægt fra A-kassen 
Godtgørelse/tilskud til diverse personaleudgifter for 4 ansatte i A-kassen. 
I alt A-kassetilskud på 11.000 kr.
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17. LØNUDGIFTER – I ALT 7.804.400

Løn til frikøb af valgte – i alt 3.053.400 kr.
En formand & tre faglige sekretærer
Lønstigninger indregnet pr. april på 1,50% & pr. okt. 1,50%

Løn til ansatte i alt 4.563.000 kr.
7 ansat 37 timer/ugen 
Lønstigninger indregnet pr. april på 1,50% & pr. okt. på 1,50%

Senior-&  kompetencepulje, AER – i alt 91.000 kr.
Senior og kompetencepuljen (29.000)
AER (62.000)

Forsikring ift. sygdom – i alt 62.000 kr.
Afsat 0,75% af den samlede lønudgift  - incl. Projektansat medarbejder

Regulering af ferieforpligtigelse (35.000)

KREDSENS BUDGETTEREDE LØNNINGER 1.1. 2018

Valgt kredsformand og faglige sekretærer

Kredsformand   822.700* 

3 Faglige sekretærer á 743.6   2.230.700* 

Løn til 4 frikøbte   3.053.400 

   

Ansatte   

1 kontorleder   747.000* 

5 konsulenter gennemsnit á 656.800   3.284.000* 

1 HK med særlig kompetencer                532.000* 

Løn til 7 ansatte   4.563.000 

Sygeforsikring       62.000 

Senior- og kompetencepulje       29.000

AER   62.000

Budget i alt   7.769.400 

* Alle lønbudgetter er inkl. 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     
Kontorlederen lønnes med et grundbeløb og funktionsløn efter nyt lønprincippet

Der er indregnet lønstigninger til ansatte og frikøbte pr. april på 1,50% & pr. okt.  på 1,50%
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SPECIFIKATION OVER KREDSENS BUDGET IFT. ARBEJDSMILJØAKTIVITETER 2018:
Budgetlagt under note 2 – arbejdspladsforhold.

Aktivitet: Budget 2018 Regnskab 31.3.2017
En årlig Introdag for nyvalgte AMR 60.000 kr. 
To årlige møder (35) sammen med TR og Ledere 67.600 kr.  21.798 kr.
I alt 127.600 kr. 

SPECIFIKATION OVER KREDSENS BUDGET IFT. LEDERAKTIVITETER 2018:
Budgetlagt under note 2 – arbejdspladsforhold.

Aktivitet: Budget Regnskab 31.3.2017
To årlige møder (25 pers.) sammen med TR og AMR 34.500 kr.  7.871 kr.
I alt 34.500 kr. 
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Indsigt
Oktober 2017

www.sl.dk/nordjylland

Udgiver
Socialpædagogerne Nordjylland

Skansevej 90 B
9400 Nørresundby

Tlf.: 72 48 61 00

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 kontorleder Joan 

Jørgensen jij@sl.dk Præsentationsteksterne bliver pub-
liceret løbende på siden og frem til generalforsamlingen. 
(Kandidater kan også opstille under selve generalforsam-
lingen).

På kredsens hjemmeside www.sl.dk/nordjylland kan du 
læse om kredsbestyrelsen vilkår og arbejder.


