
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2017 

Deltager: Jens, Niels, Conni, Michel (til 13.30), Rita, Marlene, Tina, Lars M., Uffe,  

Mogens (til 12.30), Svend, Lars P. og Britt.  

Afbud: Christina og Morten 

 

Gæster: Lea fra Skovgården og Hanne fra RG60, som deltager på forbundets fagpolitiske 

uddannelse. 

Gennemgang af den faglige værktøjskasse. 

 

Lars gennemgik værktøjerne og der blev gennemført en kort proces, hvor vi i grupper 

arbejdede med at beskrivelse faglige kompetencer og fordele.   

 

Vi starter med at bringe redskabet ud på arbejdspladsen. SPIF Fighters og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer som ønsker at deltage samles, for at forberede dette. 

Derudover arbejder vi videre på at forberede temadage her på kredskontoret.  

Opfølgning på Masterplan – diskussion og beslutning 

Filmprojekt:  

 Fokus på at beskrive fagligheden 

 Nye jobarenaer  

Bruges af pædagoger og til information hos arbejdsgivere og politikkere.  

3 film på á et minuts varighed. - Budget mellem 50. og 100.000 

SPIF - analyse, overblik, strategi i kommunerne 

Vi har allerede en stor viden inden for hver enkelt kommune - denne viden skal samles og 

systematiseres.   

Derudover kan vi bruge Analyse beredskab i forbundet og andre organisationer (LO).  

Den primære opgave er at samle oplysningerne, vi foreslår at forlænge Mettes ansættelse.   

Budget er en ramme på ca. 340.000 og op til 50.000 til ekstern konsulent i forhold til 

kvalificering af arbejdet i MED gruppen.  

John Langford kan være et bud på en oplægsholder – han har været politisk konsulent i BUPL 

Nordsjælland og har siddet i det centrale forretningsudvalg i BUPL en periode.  

Han har indsigten og erfaringer med at arbejde strategisk med Nordsjællands 11 kommuner.  

 

’Projekt’ på lederområdet 

Team D ønsker at afholde kommunegruppe møder for lederne. Hvor der sættes fokus på 

lederløn og lønbånd og hvor der kobles en ekstern oplægsholder på dagene. 

Der afsættes kr. 100.000,- til dette. 



 

Velfærdsalliancen 

Vi bakker op om velfærdsalliancen og formulerer det i Masterplanen, men vi har den 

grundlæggende udfordring at det er lokale kræfter i de enkelte kommuner, som skal løfte 

indsatsen i Velfærdsalliancen.  

Der er ikke umiddelbart et fællestema, som tilfældet var med omprioriteringsbidraget sidste 

år, selvom der fortsat er pres på den kommunale styring og økonomi. 

I valgåret leverer de fleste kommuner gode budgetter og problematiserer ikke effektiviserings- 

og moderniseringsbidraget på samme måde som omprioriteringsbidraget.  

Det er ikke økonomien i sig selv, der er udfordringen i kommunerne. Problemet ligger i 

servicerammen og driftsrammen, som folketingspolitikkerne har fastsat.   

Styring og udvikling af den offentlige sektor er omdrejningspunkt for velfærdsalliancen. 

Lars P. tager kontakt til andre organisationer og ser hvor langt vi kan komme i de lokale 

samarbejder. 

Succes kriteriet er ikke nødvendigvis, at vi skal ud i alle 14 kommuner.  

LO/FTF aktiviteter 

Der afholdes regional TR konference den 17. maj og et landsdækkende TR stormøde den 4. 

oktober med fokus på velfærd og ulighed.  

Vi skal afsætte økonomi til at sende TR og FTR til disse arrangementer og vi skal gå efter at få 

mange til at deltage. 

Socialpædagogernes dag 

 

Råskitse til programmet den dag blev præsenteret af arbejdsgruppen; 

Fælles overordnet oplæg om samskabelse, tillidsdagsorden, civilsamfundet. Vi forsøger at få 

fat i Professor Jacob Torfig. Han holdt et oplæg på Nordiske konference for år tilbage og er 

aktuelt med nyt initiativ om samskabelse.   

Blok med workshops – lovende praksis, arbejdsmiljø mm. Med inddragelse af arbejdspladser.  

Panel med politikkere - Socialministeren, Venstre, A, Dansk Folkeparti.  

 

Dagsorden i øvrigt: 

Ad.1) Information og drøftelse  

 

 Telefonbarometer. Vi falder i forsat i tilfredshedsundersøgelsen. Der arbejdes med det i 

MED udvalg og på kommende kontormøde. 

 Omlægning af IT i hele SL. Vi har skiftet udbyder, det hele samles i Global Connect.  

 Vejledning til indgåelse af lokalaftale om ansættelse af afløsningspersonale, 

kommenteret af Uffe i mail til bestyrelsen. Punktet tages på til næste OK-udvalgsmøde.  

 



 

Ad. 2) Kort status på årsregnskabet 2016 

Svend gennemgår regnskabet for 2016, som ender med et meget stort overskud. 

Uffe vil gerne se lønregnskabet, bl.a. for at se hvilke refusioner og seniorordninger kredsen 

modtager. 

Dette tages op ved næste regnskabsgennemgang. 

 

Ad. 3) GF forberedelser 

FU foreslår ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. august, som konsekvens af at vi har 

flyttet GF frem til den 13. september. 

Følgende køreplan for forberedelserne besluttes: 

På bestyrelsesmøde i maj fremlægger FU disposition for beretning/fremtidigt arbejde, forslag 

til antal frikøbte, bestyrelsens størrelse og hvem der genopstiller / kandiderer til poster. 

Herunder også rammer for præsentation.  

14. juni er der første behandling af den skriftlige beretning.  

Derefter mail behandling og tilbagemeldinger fra bestyrelsen hen over sommeren. 

22. august anden behandling og godkendelse af beretningen og oplæg til fremtidigt arbejde.  

Vi skal ikke udsende et blad, men, som sidst, lægge materialer op på hjemmesiden.  

 

Ad. 4) HB dagsorden 

Gennemgang af hele dagsordenen til HB møde den 9. februar med mulighed for at 

kommentere. 

 

Ad. 5) Cevea inviter til uligheds Topmøde 2017 

Invitationen er rundsendt til bestyrelsen. Der skal meldes tilbage til Lars P. i forlængelse af 

dette møde, hvis man ønsker at deltage. 

 

Ad. 6) Drøftelse af uddannelsesniveau for FTR gruppen 

Punktet udsættes, men den konkrete ansøgning fra Thomas i Gentofte er afvist fra FU’s side. 

 

Ad. 7) Kommissorium for den lokale organisering på pensionist og efterlønsmodtager 

Kommissoriet har været behandlet i den nuværende bestyrelse for seniorsektionen, som har 

nikket til dette kommissorium, som implementeres i forbindelse med generalforsamling den 1. 

marts, hvor den nuværende sektion nedlægges og den nye lokale repræsentation opstår. 

Bestyrelsen godkender kommissoriet som samarbejdsgrundlaget fremadrettet. 

 

 



Ad. 8) Udpegning til Faglig Selskab 

Svend redegjorde for udviklingen omkring oprettelse af de næste faglige selskaber, med fokus 

på hvordan vi skal udpege kredsens repræsentant i de enkelte selskaber. 

Efterfølgende sender Svend information til bestyrelsen om konkret udpegning til ”Faglig 

Selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder”. 

 

Ad.9dor) Eventuelt 

Der afholdes et webinar nu på torsdag den 9. februar om nye magtanvendelsesregler. 

 

Invitation til fyraftensmøde om ytringsfrihed i LO regi. Eftersendes til bestyrelsen. 

Referent(er) 

Britt og Lars P. 

 

 


