
Referat bestyrelsesmøde den 27. marts 2017  
 
Tilstede: Jens Dahm-Rasmussen, Lars Mødekjær, Mogens Vestergaard, Marlene Nielsen, Rita Slangerup, 
Tina Carlsen, Niels Ryg Olsen, Svend Troelsen, Britt Krik, Michel Kikkenborg (fra 9:23),  
Morten Schuster (fra 10:14) og Lars Petersen (ind til 14:40). 
 
Afbud: Conni Katz, Uffe Torup, Christina Petersen 
 
 
Dagsorden: 

1. Information – nyt fra Forbund, kreds og bestyrelsesmedlemmer 
2. Økonomi 
3. OK 18 
4. Masterplan 
5. Velfærdsalliancen – herunder Hovedstaden for Velfærd (LO/FTFs initiativ og konferencen den 17. 

maj – se nedenfor) 
6. Valgkamp. – Dagene 3. – 5. oktober er afsat til møde med politikere på kredskontoret.  
7. Dagsorden til HB møde den 29. marts 
8. Generalforsamlingsforberedelse – første drøftelse af opstilling til valgte poster og bestyrelse - 

herunder også fokus på mainstreaming. 
9. Serviceniveau på kredskontoret 
10. Eventuelt 

 
 
Ad. 1) Information 
Orientering om status på filmprojekt 
Gladsaxe – besparelser i socialpsykiatrien. 
København – besparelse på Mændenes Hjem. Stor besparelse på familieplejeområdet. 
Gentofte – MED aftalen er underskrevet. Svært at rekruttere kvalificerede uddannede socialpædagoger på 
det store botilbud 
22. juni 14.30 afskedsreception for Mogens Vestergaard 
Høje-Taastrup – besparelser på 49 mio. Beslutning om at der ikke forhandles under 2 % v. forhandling for 
den enkelte medarbejder. Britt problematiserer dette overfor de øvrige forbund. 
Brøndby – besparelser på efteruddannelse 900.000,-. Ingen orientering om budgetter på B&U området 
Albertslund. Besparelse på B&U området - hjemtagelse 
 
Ad. 2) Økonomi 
Afslutning af årsregnskab 2016. Vi har 2.1 mio. på bundlinjen. 
Budgetregulering – herunder fremlægges samlet lønbudget, hvori timer for Mette og Hanne fremgår. 
Svend gennemgår konsekvenser i budgettet. 
Bestyrelsen tiltræder det regulerede budget. 
 
Ad. 3) OK-18 
Køreplan for kredsens indsats. 
1. juni medlemsmøde i forlængelse af ½ årsmødet, hvor Verne Pedersen deltager. 
Der har været drøftet krav og tremaer på kreds TR møde. 
Møder på statens område – et på Kofoeds Skole og et på Røde Kors er planlagt. Der skal også afholdes et 
for SOSU skolen. 
 



 
Kredsens krav udtages på generalforsamlingen den 13. september. Her skal vi være opmærksomme på, at 
de små overenskomster også bliver prioriteret / tilgodeset. 
Der lægges op til, at der skal udtages krav på HB møde i oktober. 
Britt gennemgår de overordnede temaer som skal drøftes på HB mødet den 29. marts. 
 
Ad. 4) Masterplan 
Det fremlagte udkast godkendes med formuleringerne og tilføjelser i årsplanen. Vi har nu den endelige 
Masterplan på plads. Følges gennem året på bestyrelsesmøderne. 
 
Ad. 5) Velfærdsalliancen 
Status på hvordan der er aktivitet i de enkelte kommuner og drøftelse af hvordan vi skal byde ind med 
ressourcer. 
Grundlæggende diskussion om hvilke platforme der skal kæmpes fra. Hvad giver mening – både i 
fagforeningsperspektiv og i medlemsperspektiv. – Hvordan skal vi ”gå til” velfærdsdebatten og hvordan skal 
vi vinkle vores deltagelse. 
Meget mere bevidst brug af sociale medier – whats in it for me? (individualitet) >< begrebet solidaritet 
Vi skal oprette en Facebook gruppe ”Socialpædagogerne Storkøbenhavn”.  
Opsamling - Vi skal fortsat støtte op om velfærdsalliancen og deltage der hvor det giver mening og hvor vi 
har ressourcer til at være med. 
 
Ad. 6) Valgkamp 
Datoer for mødet på kredskontoret er fastsat til den 3. – 5. oktober 
Skal der være temaer for hver dag opdelt på områder? Konklusion – Nej! 
Socialpædagogisk >< socialpolitisk dagsorden! Svært helt at skille ad, men hovedvægten skal lægges på den 
socialpædagogiske virkelighed (vores arbejdsområder).  Socialpolitik med socialpædagogisk sigte. 
Input og diskussion af flere temaer:  
- Velfærdsarbejder i en konkurrencestat.  
- Det flydende arbejdsmarked.   
- Konkurrenceudsættelse og social dumping. – Her er der brug for at være klar i definition og nedslag. 
 
Er regionen tænkt ind? – Det skal vi selvfølgelig have opmærksomhed på. Tages med i drøftelse med kreds 
Nordsjælland. 
Supertema om handicap som velfærdsområde fra SLC.  
Samarbejde på tværs af organisationer om den overordnede velfærds dagsorden. 
Vi skal køre på to spor – kortsigtet i forhold til kommunalvalg – langsigtet Folketingsvalg. 
 
Ad. 7) HB dagsorden – drøftelse af udvalgte punkter 
Drøftelse af 5.1. Synspunktet i bestyrelsen er at fastholde den nuværende kongresfrekvens. 
5.2 – NPM i fuld flor i forbundssekretariatet. – kvantitet >< kvalitet 
5.5 OK-17. Orientering om forliget. 
5.6 OK-18. Temaer – herunder udtagelse af krav. 
5.7 og 5.8 – Svend gennemgår kort økonomipunkterne.  – Det går godt! Både centralt og i kredse. 
 
Ad. 8) Generalforsamlingsforberedelse 
Første drøftelse af GF valg og tilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer om deres overvejelser i den 
forbindelse. 
 
 
 



Kvinderne i bestyrelsen kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde i forhold til at få flere kvinder ind i 
det politiske arbejde i kredsen. 
 
Diskussionerne videreføres på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 9) Serviceniveau på kredskontoret 
Der har været en drøftelse på kontormøde omkring svartider på hhv. mail og telefonhenvendelser, samt 
hvilke forventninger vi kan stille medlemmerne i udsigt. 
På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen lægges det i FU regi at arbejde videre og fastlægge retningslinjer for 
serviceniveau. 
 
Ad. 10) Eventuelt 
Referent er ikke bekendt med punkter under eventuelt. 
 
Referent, 
Lars P. 


