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Bestyrelsens skriftlige beretning 

Bestyrelsens politiske beretning for perioden 2015 – 2017 tager udgangspunkt i fire overordnede 

overskrifter: 

Under overskriften ”Socialpædagogerne – her og nu og i fremtiden” beskriver vi de overordnede 

beslutninger, visioner og målsætninger, som vedtages på kongressen, og som sætter rammen for det 

politiske arbejde i Socialpædagogerne. Denne ramme er grundlaget for de beslutninger vi træffer i 

kredsbestyrelsen om, hvordan det lokale arbejde i Socialpædagogerne Storkøbenhavn skal udfoldes. 

Dette beskriver vi under overskriften ”Socialpædagogerne på kredsniveau”, hvor kredsbestyrelsens 

arbejdsgrundlag – ”Masterplanen” og de indsatsområder som den består af – gennemgås. 

Derefter sætter vi med afsnittet ”Socialpædagogerne og verden omkring os” kredsens politiske arbejde ind 

i en sammenhæng med de større politiske dagsordner og de samarbejder og sammenhænge, som vi her 

indgår i. 

Afsluttende beskriver vi i et afsnit ”Hverdagen på kredskontoret”, måden vi arbejder på - og har 

organiseret os - på kredskontoret. 

Som en del af beretningen skriver vi også om opgaver og udfordringer fremadrettet, og derfor vil 

bestyrelsens oplæg til det fremtidige arbejde- altså det som vi mener, skal være kredsens fokusområder i 

den kommende valgperiode - fremstå med fremhævet tekst i kursiv. 

Socialpædagogerne – her og nu og i fremtiden 

I Socialpædagogernes Landsforbund holdes der kongres hvert andet år. Kongressen er Forbundets øverste 

demokratisk myndighed. Det er på kongressen, at de overordnede politiske og organisatoriske beslutninger 

træffes. Kongressen er sammensat af delegerede fra de 10 kredse, som Forbundet er opdelt i. Alle 

delegerede er valgt på de lokale generalforsamlinger. 

Siden kongressen i 2012 har den gennemgående overskrift for Socialpædagogernes politiske fokus været 

”Socialpædagogerne i Fremtiden”. På den seneste kongres i november 2016 blev der samlet op og gjort 

status over de seneste to kongresperioder, og der blev sat retning på Forbundets arbejde og strategi i 

kongresperioden 2016 – 2018. 

Tilbage i 2012 godkendte vi et dokument som satte 10 pejlemærker for udviklingen på det 

socialpædagogiske og socialpolitiske område. Vi formulerede os i forhold til de mennesker vi arbejder med 

og for. Vi havde fokus på fagets vilkår og på de betingelser, som det socialpædagogiske arbejde udføres 

under. Baggrunden for formulering af de 10 pejlemærker var en erkendelse af, hvor vigtigt det er at vi som 

fagprofessionelle formår at formulere de udfordringer vi oplever, og at vi samtidig er bevidste om, at vi skal 

kunne udtrykke og synliggøre den socialpædagogiske faglighed. I dokumentet beskrev vi en vision for det 

danske samfund som skal vise omverdenen, at vi kan formulere løsninger på udfordringerne. Til gavn for de 

mennesker vi arbejder for og til gavn for de betingelser, som det socialpædagogiske arbejde udføres under. 

Vi kalder det ”Socialpædagogernes grundfortælling”. 

På kongressen i 2014 satte vi fokus på arbejdsmiljø – og sammenhængen mellem faglighed og arbejdsmiljø 

– som hinandens forudsætninger for at skabe en god arbejdsplads. 
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Baggrunden var blandt andet en stor arbejdsmiljøundersøgelse, som var blevet gennemført blandt 

forbundets medlemmer og som viste, at der på flere områder er betydelige udfordringer omkring 

arbejdsmiljøet. 

Kongressens overordnede beslutninger manifesterede sig i en arbejdsmiljøhandleplan, som har sat flere 

spor i det lokale arbejde på kredskontoret, og som vi derfor vender tilbage til under afsnittet om 

Socialpædagogerne på kredsniveau. 

Et landsdækkende initiativ omkring den fokuserede indsats var arbejdsmiljømessen i Herning i maj 2016, 

hvor Forbundet samlede 500 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere til en dynamisk 

og inspirerende dag. 

Kredsen fyldte, sammen med kreds Nordsjælland, en bus med deltagere, som fik en rigtig god dag på den 

jyske hede i samvær med kolleger fra hele landet. 

 

I november 2016 afviklede vi den seneste kongres, hvor de beslutninger der blev truffet danner baggrund 

for det arbejde som nu pågår i kredsen, og som vi arbejder med i hele kongresperioden (frem til november 

2018) 

Det beslutningspapir som blev vedtaget har overskriften ”Synlig og proaktiv - i dialog med 

beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne” og det formulerer treoverordnede mål: 

 Øget kendskab til vores faglighed 
 Nye jobarenaer for socialpædagoger 
 Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd  

Kredsens arbejde med dette manifesterer sig i bestyrelsens ”Masterplan”, som er det dokument der 

beskriver kredsens indsatsområder, og hvordan vi tænker at gribe de mange forskellige opgaver an.  

Derfor vender vi tilbage til ”Masterplanen” og de overordnede mål flere gange i denne beretning. 

 

Det bliver en central opgave i det kommende år, at videreføre det politiske arbejde i kommunerne, 

region, stat og på det private område, ud fra kongressens beslutningspapir. 

Kongressen er også det sted, hvor rammerne for det organisatoriske arbejde bliver sat. Foreningens 

vedtægter reguleres, de frikøbtes lønninger fastlægges, og forslag i øvrigt til foreningens daglige drift og 

organisering kan fremsættes. 

Som forberedelse til kongressen sidste år diskuterede vi i den lokale kongresdelegation flere centrale 

forhold, som vi ønskede af få behandlet på kongressen: 

 Forhold omkring fastlæggelse af de frikøbtes løn 

 Rækkefølgen af valg på generalforsamlingen 

 Udtagelse af overenskomstkrav 

Spørgsmålet om de frikøbtes løn diskuteres på hver kongres med baggrund i en drøftelse i 

Hovedbestyrelsen, som så fremsætter en indstilling til kongressen om, hvordan frikøbtes lønforhold skal 

reguleres. 

Lønniveau og regulering af politikernes løn er fastlagt i et internt cirkulære og med vores forslag lagde vi op 

til, at vi forpligter hinanden til at få kigget dette cirkulære grundigt efter i sømmene frem mod næste 

kongres. Er de politisk valgte i Forbundet – både på Forbundsniveau og i kredsene – aflønnet på et rimeligt 
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niveau og afspejler det den lønstruktur, der er for medlemmerne i Socialpædagogerne? 

Forslaget blev ikke vedtaget, primært med den begrundelse, at Hovedbestyrelsen under alle 

omstændigheder skal arbejde med lønspørgsmålet.  

 

Derfor bliver det en opgave for den nye kongresdelegation, at forholde sig til dette spørgsmål og 

eventuelt arbejde med ændringsforslag til cirkulæret frem mod kongressen i 2018. 

Faktaboks: De frikøbte politikeres løn og hvordan den reguleres: 

Kredsformænd: Aktuel løn 52.787 kr. pr. md. (1.8 2017) eksklusiv pension 

Faglige sekretærer: Aktuel løn 47.720 kr. pr. md. (1.8 2017) eksklusiv pension 

Lønnen reguleres med den lønudvikling, der aftales mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. Herudover 

reguleres med den gennemsnitlige lønudvikling blandt medlemmer med sammenligneligt arbejde - dvs. for-

standere og institutionsledere på Socialpædagogernes område. 

 Følg linket på hjemmesiden, hvis du vil læse hele cirkulæret. 

Forslaget om rækkefølgen af valg på generalforsamlingen fremsatte vi, fordi vores vedtægter har en helt 

præcis oplistning af, hvordan rækkefølgen af valg til de politiske poster i kredsen skal foregå.  

 

Med vores forslag ønskede vi at give mulighed for, at man lokalt i kredsene selv kan beslutte, om man vil 

vælge Hovedbestyrelsesmedlemmer eller Faglige sekretærer først. 

Vores argument for forslaget var, at det skal stilles frit for den enkelte kreds om man vil vælge til den 

daglige politiske ledelse på kredsniveau først, eller om man vil vælge til Forbundets politiske ledelse 

(Hovedbestyrelsesmedlemmer) først. 

Forslaget blev vedtaget. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi på denne generalforsamling skal vælge 

faglige sekretærer, før vi vælger Hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Det sidste forslag vi stillede handlede om, hvordan vi skal udtage overenskomstkrav i Forbundet.  

Vi ønskede, at der skal arbejdes med det i den kommende kongresperiode. 

Ved de sidste mange overenskomstfornyelser har Hovedbestyrelsen udtaget de krav, som har udgjort 

forhandlernes mandat. Men Hovedbestyrelsen kan også træffe beslutning om, at der skal indkaldes til en 

ekstraordinær kongres, hvor kravene vedtages. 

Vores forslag udspringer af den holdning, vi har i delegationen, at medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår 

er en fagforenings vigtigste opgave. Derfor skal drøftelser og beslutninger omkring overenskomstmæssige 

forhold også diskuteres og besluttes på Forbundets øverste myndighed – kongressen. 

Forslaget blev vedtaget – også selvom Hovedbestyrelsen i sin forberedelse af kongressen havde indstillet 

forslaget til forkastelse. 

Derudover var der fremsat et forslag fra en delegeret i kreds Lillebælt, om sammenlægning af BUPL og 

Socialpædagogerne. Forslaget faldt med et brag, men efter en god og nuanceret debat. (Det kan i øvrigt her 

nævnes, at BUPL behandlede det samme forslag på deres kongres, og at det her blev vedtaget). 
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Nok om kongres og centrale beslutninger – men tilbage står dog alligevel en kort omtale af en stor 

forandring i Socialpædagogerne. Overgangen fra Faglige Netværk til Faglige Selskaber. 

Vi har igennem mange år haft en række faglige netværk, som alle har haft til formål at samle medlemmer 

ansat på mindre områder, hvor det har været svært at etablere faglige fora, på kredsniveau. Det har derfor 

givet mening at have netværk på tværs af landet, som har kunnet dyrke de særligt specialiserede 

arbejdsområder. 

Det blev da besluttet at nedlægge de faglige netværk til fordel for en ny konstruktion – Faglige Selskaber – 

hvor alle medlemmer qua deres ansættelsesområde indplaceres i et fagligt selskab og derudover får 

mulighed for selv at vælge sig ind som medlem i yderligere et Selskab. 

Det bliver en opgave for os at sikre, at alle arbejdspladser og medlemmer bliver korrekt indplaceret i 

selskaber, efterhånden som alle 6 selskaber etableres. 

Samtidig skal vi sikre at vi får udpeget gode kreds repræsentanter til at indgå i hver af de 

koordinationsgrupper, som arbejder med udviklingen af indhold, aktiviteter og arrangementer i de 

enkelte selskaber. 

Socialpædagogerne på kredsniveau 

Som nævnt i forgående afsnit, arbejder vi i kredsbestyrelsen ud fra en ”Masterplan”. 

Indholdet i ”Masterplanen” drøftes hvert år på et bestyrelsesseminar, hvor vi med udgangspunkt i de 

beslutninger som er truffet på generalforsamlingen, fastlægger de indsatsområder vi skal arbejde med i det 

kommende år. 

De overordnede indsatsområder for 2017 er: 

 Socialpædagogerne i Fremtiden  

 Socialpædagogisk faglighed 

 Arbejdsmiljø  

 Kommunal- og regionsrådsvalg  

 Organisering  

 Den danske model  

 Styring- og udvikling i kommuner og region  

 Samarbejde på tværs  

 ”Andre ting og temaer” 

”At kunne beskrive sin faglighed” 

Med udgangspunkt i kongresbeslutningerne og de her nævnte temaer, har vi haft et særligt stort fokus på 

socialpædagogisk faglighed og arbejdsmiljø. 

I 2016 fik vi her i kredsen udviklet en ”faglig værktøjskasse”, som indeholder en række værktøjer, som man 

på arbejdspladsniveau kan bruge til at få ”sat ord på” den faglighed som konkret praktiseres på den enkelte 

arbejdsplads. 

Målet med værktøjerne er at give den enkelte socialpædagog redskaber til at kunne udtrykke og synliggøre 

sin faglighed. 

Vi lever i en tid, hvor kravene til dokumentation og dokumenteret viden om hvad der virker er stigende. Det 
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stiller store krav til den enkelte socialpædagog, men giver også et pres på arbejdsområderne, fordi vi som 

fag skal kunne godtgøre vores egen berettigelse overfor andre fagligheder. 

Kan vi ikke det, så mister vi stillinger og position på de områder, som vi i dag betragter som 

socialpædagogers naturlige arbejdsområder.  

Kort sagt skal vi kunne formulere og fremvise, hvad det er vi gør i hverdagen. 

Det giver udfordringer i hverdagen, når krav til skriftlighed og dokumentation tager overhånd og sætter den 

praktisk udførte socialpædagogik i baggrunden. Derfor er vi også nødt til at forholde os til, hvordan vi 

navigerer mellem meningsfuld dokumentation, som bidrager til at positionere faget og sikrer den enkelte 

borger mening i livet, og så al den meningsløse og overflødige dokumentation, som forlanges fra 

forvaltning, offentlige styrelser og beslutningstagere. 

Arbejdsmiljø 

På arbejdsmiljøområdet fik vi tilbage i 2015 udarbejdet en pjece, som satte fokus på arbejdsmiljø og 

samarbejde i et tillidsperspektiv. Målsætningen var at udarbejde et værktøj til arbejdsmiljørepræsentanten 

(AMR), som forholdsvis enkelt præsenterer aspekterne omkring arbejdsmiljø og samtidig satte det ind i en 

sammenhæng til tillidsdagsordenen. 

Pjecen har været brugt flittigt og er bredt ud på mange af kredsens arbejdspladser. Samtidig var den afsæt 

for, at vi fik opgraderet vores indsats overfor arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Det betyder, at vi nu holder temamøder for AMR-gruppen 2 gange om året, hvor vi sætter en aktuel 

dagsorden af interesse for arbejdsmiljørepræsentanterne. Samtidig har vi indført introduktionsmøder for 

nyvalgte AMR, så de får en hurtig kontakt til kredskontoret og en indføring i opgaverne og den måde vi 

gerne vil samarbejde med AMR-gruppen på. 

Som en del af den handleplan, som fulgte med arbejdsmiljøstrategien fra kongressen i 2014, har der været 

sat særligt fokus på samarbejdet i TRIO’en. Vi har gennemført to temadage, hvor lokale TRIO’er har fået 

værktøjer til at udvikle deres samarbejde. 

At indsatsen overfor AMR og det forstærkede fokus på arbejdsmiljøet har båret frugt, kan nu aflæses i en 

ny arbejdsmiljøundersøgelse, som på flere områder viser, at arbejdsmiljøet er forbedret i forhold til den 

undersøgelse som blev gennemført i 2013. 

MED repræsentanter 

Som en del af arbejdet med at udvikle og styrke det politiske arbejde har vi genoptaget vores fokus på 

samarbejdet med de lokale repræsentanter i MED udvalgene i kommunerne. Rigtig meget politisk arbejde 

og fagligt fokus starter her. Det er derfor helt centralt i det lokalpolitiske arbejde, at der er en stærk 

sammenhæng mellem det gode arbejde, der gøres i regi af MED og det arbejde, som de politisk valgte ”går i 

byen med”. 

Vi har derfor revitaliseret vores fokus på MED repræsentanterne og ønsker at skabe et forum, hvor vi 

erfaringsudveksler om udvikling og udfordringer i de enkelte kommuner. Samtidig arbejder vi med at styrke 

den enkelte MED repræsentant i sit arbejde i udvalget. 

Desværre er det et problem at få alles kalendere til at ”spille sammen”, så det har været udfordrende at 

finde tid til at afvikle møder. 

Ledersektionen 

På lederområdet har vi en velfungerende ledersektionsbestyrelse, som bidrager til at styrke kredsens fokus 

og indsats på at sikre ledernes arbejdsvilkår. 
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Ledere er (også) travle mennesker, så en erfaring fra de seneste års arbejde i sektionen er, at det er svært 

at mobiliserer lederne til ret mange arrangementer og aktiviteter i løbet af året i SL regi. Derfor satser vi på 

ledernes deltagelse i vores ½-årsmøder for TR, AMR og ledere og i årsmødet for ledersektionen, hvor 

indholdet altid er målrettet og med relevant input for ledere. Vi har forsøgt at inviterer til forskellige 

temamøder for lederne og vi har inviteret til åbne bestyrelsesmøder. Men hver gang uden tilslutning fra 

ledere, som ikke sidder i lederbestyrelsen. 

I erkendelse af at lederne ”ikke kommer til os”, har vi her i 2017 gennemført et lederprojekt, hvor vi har 

afviklet møder i hver kommune for lederne. Her har vi sat fokus på ”ledelse opad” og vi har drøftet 

ledernes løn- og arbejdsforhold. Disse møder har været velbesøgte og viser, at på trods af travlhed, så er 

det faktisk muligt at samles om et relevant tema, særligt når det så foregår i ens nærmiljø i kommunen. 

 

Kommunal- og regionsvalg 2017 

2017 er kommunalt valg år, og vi har allerede før sommerferien indledt vores forberedelse af den indsats vi 

vil gøre omkring valget. 

Valget er vigtigt, fordi det ikke er uden betydning, hvem der skal bestemme i de enkelte kommuner i de 

kommende fire år. Vi har derfor en målsætning om at gennemføre en række aktiviteter op til valget, som 

involverer kredskontoret, men som også meget gerne skulle betyde, at vi får inddraget mange medlemmer 

til aktivitet. Vi har inviteret politikere helt bredt fra alle partier i alle kommuner til tre arrangementer på 

kredskontoret. Her vil vi dels præsentere socialpædagogernes overordnede bud på temaer, som bør være i 

fokus i lokalpolitikerens bevidsthed, dels skabe mulighed for dialog mellem politikerne og medlemmer fra 

de kommuner, som kommer og deltager i arrangementerne. 

Synlighed omkring det socialpædagogiske arbejdsområde i kommunerne og dialog med politikerne er 

afgørende for at sikre, at det sociale område kommer i fokus i valgkampen – og også efterfølgende har en 

central position i de nyvalgte politikeres bevidsthed. 

Socialpædagogerne i Fremtiden – nu på film 

Som en del af vores arbejde med den socialpædagogiske grundfortælling, har vi afsat økonomiske midler til 

at få udarbejdet en kort film.  Vores tanke omkring det er, at vi ad nye kanaler skal præsentere den 

socialpædagogiske faglighed og de muligheder der kunne være, for at komme ind på nye jobarenaer. 

Filmen skal formidles via de sociale medier. Det er vores forhåbning, at filmen vil bidrage til at synliggøre 

det socialpædagogiske arbejde og dets mange aspekter og muligheder. 

 

Familieplejeområdet   

Udviklingen på B&U området går mod flere og flere anbringelser i familiepleje.  

Inspirationen fra Sverige, og kommunernes forskellige initiativer omkring tidlig indsats og forebyggende 

arbejde er helt rigtig. Men vi må også stille os selv spørgsmålet, om det ikke ind imellem går for vidt, og om 

ikke kommunernes indsats i nogen tilfælde har et mere økonomisk rationale i sig end et egentligt 

socialfagligt fokus på hvilken foranstaltning, som vil være det bedste for det enkelte barn? 

I det lokale familieplejeudvalg møder vi ofte historier omkring forholdene for familieplejere, som viser at 

der er store udfordringer på området. I sagsbehandlingen på kredskontoret ser vi også sager, hvor 

plejefamilier bydes helt urimelige forhold. Hvor arbejdet med det anbragte barn er så krævende og 

belastende, at det slider voldsomt på den familie, som har påtaget sig den vigtige rolle at være plejefamilie 

for et udsat barn. 
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Familieplejeudvalget har i løbet af året faste møder og inviterer også på cafemøder på kredskontoret. 

Desværre møder vi ikke mange plejefamilier på de møder, så vi må konstatere, at vi har mere end svært 

ved at komme i kontakt med denne gruppe medlemmer. Vi har oplevet, at vi i flere omgange har været 

nødsaget til at aflyse arrangementer på grund af manglende tilslutning. 

Overenskomstfornyelse  

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i foråret 2018 er allerede i 

gang. 

Vi har holdt medlemsmøde den 1. juni, hvor de første drøftelser af krav til forhandlingerne fandt sted. 

Senere er der fra Forbundets side udsendt materiale, hvor alle medlemmer har mulighed for at fremføre 

krav via postkort eller elektronisk på hjemmesiden. 

Det er vigtigt for os at få skabt fokus på overenskomstfornyelsen, og at vi får inddraget medlemmerne og 

sikrer, at vi får en bedre stemmeprocent – når der skal tages stillingen til resultatet i foråret 2018 – end ved 

forgående overenskomstfornyelse, hvor stemmeprocenten kun var på 32,8. 

Før organisationerne begynder deres forhandlinger med KL og regionsforeningen har Staten, som bekendt, 

afsluttet deres forhandlinger. Det betyder, at den overordnede ramme for forhandlingerne er fastlagt, men 

det betyder også, at forhandlingerne for enkelte af vores arbejdspladser er gennemført. Vi har nemlig 

ganske få arbejdspladser som hører under Staten, hvilket i denne sammenhæng har den uheldige 

betydning, at de drukner i forhandlingerne, og derfor har dårligere overenskomstforhold end 

arbejdspladser på det kommunale og regionale område. 

Dette har vi siden sidste overenskomstfornyelse i 2015, arbejdet med og har diskuteret med forbundets 

repræsentanter om, hvordan vi kunne sikre en mere tydelige position ved forhandlingerne i 2018. 

Vi har i overenskomstperioden haft flere møder med de konkrete arbejdspladser og her drøftet de krav 

som medlemmerne på området har. 

Ud over det arbejdsmarked som er reguleret af de offentlige overenskomster, har vi også i kredsen en del 

private arbejdspladser. Det er selvfølgelig et mål for os, at få tegnet overenskomst på disse arbejdspladser. 

Det er en opgave som har været i fokus altid, og i denne periode har vi lykkes med at ”komme igennem” til 

syv virksomheder, som vi har fået tegnet/er i gang med at tegne overenskomster med.  

I den forbindelse kan det nævnes, at kredsens absolut største arbejdsplads – CFD (tidligere Center for Døve) 

har opsagt driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune for at blive en privat virksomhed. 

I den forbindelse arbejder vi med at indgå ny privat overenskomst for medarbejderne på CFD. 

I foråret 2017 blev der som bekendt gennemført overenskomstforhandlinger på det private område. 

Resultatet blev godkendt ved urafstemningen blandt medlemmerne i de private forbund, men ikke med en 

overbevisende høj ja procent. Nej siden førte en kampagne, som både gik på at der ikke var penge nok i 

aftalen og – ikke mindst – at der med aftalen om arbejdstid blev givet køb på tilkæmpede rettigheder, så 

man nu giver arbejdsgiverne mulighed for at presse den enkeltes arbejdstid. Samtidig er der, i forbindelse 

med aftalen om opsparing af seniorfridag, den udfordring at det får konsekvenser i forhold til efterlønnen. 

I SL skulle vi også forholde os til resultatet, da vi har medlemmer på det private område under den 

landsdækkende overenskomst med Dansk Erhverv. Dette forgik i Hovedbestyrelsen, hvor en stort set enig 

Hovedbestyrelsen sagde ja til resultatet. Kredsens repræsentanter i Hovedbestyrelsen hhv. udlod at 

stemme og stemte imod, da flere af de krav som vi havde stillet ikke kom med i forliget. 

Dette gav et efterspil på de sociale medier, hvor diskussion var, hvordan vi i SL kunne stemme i 
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Hovedbestyrelsen uden at høre de forholdsvis få medlemmer, som er omfattet af den private 

overenskomst. 

Dette kommer vi fremadrettet til at skulle diskutere og forholde os til på en anden måde. 

Som det fremgår arbejdes der på mange platforme og vi har mange fokusområder, som naturligt skal 

videreføres i de kommende år. Den nye kredsbestyrelse holder et 2-dages seminar i slutningen af 

november, hvor ”Masterplanen” for 2018 bliver formuleret.  

I den foreslår den nuværende bestyrelse, at fokus bl.a. fortsat skal være på: 

Opgør med New Public Management som styringsmodel i det offentlige. 

Fokus på dokumentation og behovet for at kunne formulere egen platform for at italesætte 

socialpædagogisk faglighed. 

Tillidsdagsorden som et bud på fornyelse af det kommunale styringsparadigme. 

Opfølgning på kommunalvalget – Hvordan ser det ud i kommunerne og hvordan sikrer vi indflydelse. 

Arbejdet med OK-18 før, under og efter. Herunder også fokus på ligelønsproblematik og 

kontraktansættelser. 

Fortsat fokus på arbejdsmiljø og TRIO samarbejde. 

MED som strategisk platform for politikudvikling. 

Nye jobarenaer og understøttelse af lokale netværk for ansatte på demensområdet, 

familieplejekonsulenter og andre. 

Fokus på – og fastholdelse af den Danske model – herunder særligt fokus på socialdumping, arbejds- og 

sociale klausuler og opgør med ”de gule forretninger”. 

 

Socialpædagogerne og verden omkring os 

I Socialpædagogerne Storkøbenhavn har vi altid været optaget af, at vi også er en del af noget større – en 

del af fællesskabet i fagbevægelsen – og vi har derfor stillet os solidarisk på de overordnede politiske 

dagsordner. 

I en verden hvor skellet mellem rig og fattig vokser og vokser, og hvor globale udfordringer ”står i kø”, er 

det vigtigt at forholde sig til dette og indgå i samarbejder og alliancer. Fællesskaber, som sigter mod at 

finde fælles løsninger i opgøret mod liberalisering og nationalstaternes tendenser til at lukke sig om sig selv.  

På ½-årsmødet for TR, AMR og ledere den 1. juni blev vi præsenteret for et tankevækkende oplæg fra 

professor Steen Hildebrandt, som med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, satte 

perspektiverne for klodens beståen i perspektiv.  

 

På den nationale scene indgik kredsen i 2016 i etableringen af velfærdsalliancen. 

Kampen var vendt mod omprioriteringsbidraget og det stod højt på den lokale politiske dagsorden i 2016, 

at arbejde for at omprioriteringsbidraget blev taget ud af forhandlingerne mellem KL og finansministeren 

omkring økonomiaftalen for 2017. Missionen lykkedes til dels – ikke mindst i kraft af det gode arbejde i 

velfærdsalliancen, hvor også rigtig mange af kredsens tillidsrepræsentanter og medlemmer deltog i 

manifestationer i de enkelte kommuner. Styrken i den kamp var også, at vi på denne dagsorden kunne 

danne alliance med lokale politikere og de fleste borgmestre i kommunerne. 

Her fik vi vist, at fællesskabet har en styrke som kan ændre en politisk dagsorden, men vi så jo desværre 

også, hvordan økonomiaftalen kom til at indeholde en ændret måde at binde den kommunale økonomi på, 
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så den fortsat er bundet i meget stramme tøjler. Desværre har vi også her i 2017 kunne konstatere, at 

fællesskabets og velfærdsalliancens styrke ikke rakte til også at sætte dagsorden for 

økonomiforhandlingerne i år. 

 

Men kampen for bedre velfærd og opgør med ulighed fortsætter og senest er vi, via vores medlemskab i LO 

Hovedstaden deltager i et nyt forsøg på at samle en bred opbakning til fornyede initiativer i den 

velfærdspolitiske kamp. 

Første skridt var et stort TR møde den 17. maj, hvor Virumhallerne lagde hus til 250 fagligt aktive fra både 

LO og FTF Hovedstaden, som diskuterede udfordringer omkring den offentlige velfærd og hvordan vi skal 

agere omkring det. 

Initiativet vokser og ser pt. ud til at få en bred opbakning fra mange organisationer og der arbejdes i 

skrivende stund på at mobilisere til flere aktiviteter i efteråret. 

En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at vi skal kunne samle både den private og den offentlige del af 

fagbevægelsen i en fælles kamp for velfærdssamfundets beståen. 

 

På lokalt plan indgår vi i en række samarbejder med gode faglige samarbejdsparter. Det gælder blandt 

andet samarbejdet omkring forholdene i Region Hovedstadens Psykiatri. Tæt samarbejde med alle 

fagforeninger i Københavns Kommune og med BUPL på PFF området (Det forebyggende og 

dagbehandlende område) i alle kommuner. 

 

Vi skal forsat være en del af velfærdskampen, men vi skal også analysere og diskutere hvilke alliancer vi 

skal indgår i. 

Vi mener, at vi skal støtte op om initiativerne i LO Hovedstaden og bidrage til at der bliver talt med en 

tydelig stemme i kampen for velfærd og imod ulighed. 

Samtidig skal vi i bestyrelsen fremadrettet være åbne overfor initiativer som har en tydelig socialpolitisk 

profil og som understøtter de politiske dagsordner som vi har. 

Hverdagen på kredskontoret  

Med denne beretning har vi nu beskrevet det politiske arbejde i kredsen, på Forbundsniveau og i relation til 

verden omkring os.   

Men det politiske arbejde er kun en del af det vi som fagforening skal være optaget af. En meget vigtig del 

af kredskontorets virksomhed er naturligvis det daglige arbejde med at yde service overfor kredsens 

medlemmer. 

Dette arbejde udføres primært af de ansatte på kredskontoret, hvor vi siden 2015 har arbejdet i en 

teamstruktur, hvor en faglig sekretær og to konsulenter samarbejder i to teams omkring opgaverne for 

basismedlemmerne. Derudover har vi et team som varetager opgaverne på leder- og familieplejeområdet 

og vi har et administrativt team, som sikrer den daglige drift af kontoret. 

Og I er som medlemmer tilfredse med den hjælp og service I får fra kredskontoret. Det kan vi læse i den 

store medlemsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, hvor vi får en rigtig god score på jeres 

oplevelse af fagforeningen. Det er vi naturligvis rigtig glade for (og også lidt stolte over), fordi vi netop har 

fokus på at vi vil have et højt serviceniveau og give alle medlemmer en god oplevelse ved at henvende sig til 

kredskontoret. 
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I dagligdagen har vi et godt samarbejde med A-kassens medarbejdere på Hejrevej. Der er et godt samspil 

mellem faglig afdeling og A-kassen og flere gode samarbejdsflader omkring særlige sager, dimittendmøder, 

CV møder og temamøder, som giver både A og B medlemmer en helhedsorienteret oplevelse af 

fagforeningen. 

Faktaboks: Udvikling i medlemstal 

Der er flere måder at opgøre kredsens medlemstal på. Det tal som er mest interessant, er det antal 

betalende medlemmer vi får vores kredstilskud fra Forbundet ud fra. 

Udviklingen i det tal (opgjort den 1. juli hvert år) har været: 

2015: 3556 

2016: 3635 

2017: 3634  

Men selvom det går godt, skal vi ikke lade det blive en sovepude. Vi skal hele tiden holde fokus på at 

udvikle organisationen. Vi skal yde service på højt niveau, vi skal være synlige overfor medlemmerne og vi 

skal sikre os en position i kommuner og blandt øvrige samarbejdsparter, hvor vi er kendt som en god og 

troværdig samarbejdspart. Vi skal hele tiden sikre os at medarbejderne på kredskontoret trives med deres 

opgaver og at vi har et godt arbejdsmiljø på kredskontoret. 

I den næste valgperiode står vi overfor et mindre generationsskifte på kontoret, idet et par af 

medarbejderne nu er på vej over i seniortilværelsen. 

Dette vil vi selvfølgelig drage omsorg for i kredsbestyrelsen, så vi sikrer en fornuftig proces, hvor viden og 

erfaring bliver overleveret til kommende nye medarbejdere. 


