
Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne, Kreds Storkøbenhavn
Onsdag den 13. september 2017 i Herlev Medborgerhus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valgafreferent

3. Fastsættelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen

4. Valg af stemmetællere

5. Kredsbestyrelsens beretning

6. Kredsens regnskab

7. Indkomne forslag

8. Fremtidigt arbejde

9. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
10. Kredsens budget

11. Valg efter præsentation af kandidater:

a) Kredsformand

b) Faglige sekretærer

c) Hovedbestyrelsesmedlemmer

d) Kredskasserer

e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til disse

f) Kongresdelegerede og suppleanter for disse

g) Kritisk revisor og suppleant for denne

Kredsformand Lars Petersen bød velkommen til generalforsamlingen og til de fremmødte gæster:
Verne Pedersen, Næstformand i Socialpædagogerne

International Børnesolidaritet (som også have en stand i foyeren).

Else Marie Hollen Pedersen, Socialpædagogernes A-kasse
Nina Jensen, Socialpædagogernes Akasse
Karen Holte, Socialpædagogerne Nordsjælland
Thomas Svendsen, Socialpædagogerne Nordsjælland
Birgit Anna Larsen, Socialpædagogerne Nordsjælland
Jens Nielsen, Journalist på Socialpædagogen

Ad 1.
Lars Petersen forslog Jakob Bang fra FOA som dirigent og Jakob Bang blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var adviseret korrekt i.h.t. SL’s vedtægter med opslag i
Socialpædagogen, første gang den 30. juni 2017 og i Kredsens nyhedsbrev, første gang den 29. juni 2017.

Dirigenten oplyste, at der var:

113 stemmeberettigede medlemmer tilstede, 8 gæster og 8 ansatte.
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Ad 2.

Jakob Bang foreslog Karen Marie Bach-Vilhelmsen fra Kredskontoret som refetent og Karen Marie blev
valgt.

Ad 3.

Forretningsorden til brug på generalforsamlingen blev gennemgået og vedtaget.

Ad 4.

Dirigenten fremlagde forslag til stemmetællere:

5 medarbejdere fra kredskontoret: Dorte Nederskov, Anne Lund Dam, Hanne Mandrup, Trine Zangenberg,
Flemming Brøgger Andersen

5 medlemmer: Carsten Fender, Jannie Blindum, Anne Honoré, Bjarne Ihorn, Susanne Korsgaard

Stemmeudvalget blev godkendt.

Herefter fik Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne, ordet for en hilsningstale til
generalforsamlingen.

Verne Pedersens tale er vedlagt som Bilag 1.

Ad 5.

Kredsformand Lars Petersen aflagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet som Bilag 2.

Efter en kort debat med indlæg om de særlige overenskomstområder, MED systemet, nye jobområder,
arbejdsmiljø og organisering af kollegerne, blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Ad 6.

Kredskasserer Svend Troelsen gennemgik Kredsens regnskab, der herefter blev sat til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7.

Bestyrelsens forslag:

“Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i 2018 gennemføres med minimums dagsorden, jf.
vedtægterne for SL, således at punkterne “Kredsbestyrelsens beretning” og “Kredsens regnskab” og
“Fremtidigt arbejde” udgår. Dette skal derjf. vedtægterne, træffes beslutning om på den forudgående
generalforsamling i kredsen.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag:

“Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen skal vælges en fanebærer. Konkret foreslås det derfor,
at der under punkt 11 indføres et litra h) fanebærer”.

Såfremt forslaget vedtages, foreslås det samtidigt, at vaighandlingen skal finde sted allerede på denne
generalforsamling.”
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Herefter præsenterede Rita Slangerup, Lars Mødekjær og Britt Krik de forslag, som Bestyrelsen,

med baggrund i medlemmernes tilbagemelding på postkort, kunne foreslå som krav til

overenskomst-fornyelsen 2018. Forslagene var uddelt og var også hængt op på plancher i lokalet.
Britt Krik opfordrede til, at alle markerede med uddelte klistermærker de 3 forslag, som den
enkelte ville prioritere. Det ville også være muligt at tilføje nye krav, hvis de ikke var nævnt i de
præsenterede forslag.

Efter debat og afstemning blev resultatet af optællingen af de 12 krav:

Kredsbestyrelsen behandler dette på førstkommende møde og indsender krav til Forbundet senest den 20.
september.

Ad 8.

Kredsbestyrelsens forslag til fremtidig arbejde er indskrevet i den skriftlige beretning og blev her kort
fremlagt af Lars Petersen.

Der var enstemmig opbakning til de fokuspunkter som bestyrelsen peger på.

Under dette punkt behandledes også Bestyrelsens forslag til udtalelse: “Den danske velfærdsmodel er
under pres”. Udtalelsen er vedlagt referatet som Bilag 3.

Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.

Nr. Krav Antal stemmer

1. Efteruddannelse 7

2. Centralt aftalte funktionstillæg 8

3. MED-aftalen — Medindflydelse/Medbestemmelse 8

4. Arbejdstidsregler — PFF/Særlige stillinger 10

5. Revidere Ferie/Koloni aftalen 11

6. Omsorgsdage 13

7. Afskaffelse af lokallØn 17

8. Arbejdsmiljø 25

9. Grundløn 38

10. Senior vilkår 47

11. Pension 51

12. Løn Anciennitet 89
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Ad 9.

Bestyrelsens forslag:

“Bestyrelsen indstiller, at der i den kommende valgperiode vælges 2 faglige sekretærer.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag:

“Bestyrelsen indstiller, at kredsbestyrelsens størrelse bliver 15 personer.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 10.

Svend Troelsen præsenterede budgettet for 2018.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 11.

a) Lars Petersen genopstillede som kredsformand og blev genvalgt med akklamation.

b) Der var 3 kandidater til de 2 poster som faglig sekretærer.

Britt Krik

Rita Slangerup

Svend Troelsen

Stemmeudvalget måtte herefter i aktion og resultatet af afstemningen blev, at:

Rita Slangerup fik 72 stemmer

Svend Troelsen fik 71 stemmer og

Britt Krik fik 54 stemmer.

Rita Slangerup og Svend Troelsen er herefter valgt.

c) Der var 3 kandidater til Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Britt Krik

Lars Mødekjær og

Lars Petersen

De 3 blev valgt uden modkandidater.

d) Svend Troelsen genopstillede som kredskasserer og blev genvalgt med akklamation.

e) Følgende opstillede til kredsbestyrelsen og efter stemmeoptælling så det således ud:

Michel Kikkenborg 101 stemmer

Lea Meldgaard Dietrichsen 100 stemmer
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Christina Petersen 89 stemmer

Uffe Torup Kristensen 88 stemmer

Marlene Nielsen 87 stemmer

Jens Dahm-Rasmussen 82 stemmer

Connie Katz 81 stemmer

Morten Schuster 80 stemmer

Mogens Vestergaard 70 stemmer

Niels Ryg Olsen 59 stemmer

Margit Krogh 45 stemmer—og valgt saml. suppleant

Annie Baumann Bundgaard 38 stemmer — og valgt som 2. suppleant

f) Følgende opstillede som kandidater til Kongresdelegationen og efter stemmeoptælling, så det

således ud:

Claes Reinhardt 89 stemmer

Mie Karleby 69 stemmer

Tommy Vedelfort 63 stemmer

Lars Østergaard 61 stemmer

Vivi Lauritzen 57 stemmer

Simon H. Jensen 56 stemmer

Marlene Ludvig 54 stemmer

Susanne Hildur Schmidt 53 stemmer

Jane Vestergaard Niebe 49 stemmer — og valgt som 1. suppleant

Tina Carlsen 44 stemmer — og valgt som 2. suppleant

Hanne Olesen 34 stemmer — og valgt som 3. suppleant

Margit Krogh 30 stemmer — og valgt som 4. suppleant

Gitte Skov Kristensen 23 stemmer — og valgt som 5. suppleant

Birna Christiansen 17 stemmer — og valgt som 6. suppleant

g) Jena Bjerregaard opstillede som kritisk revisor og Betina Skovby som suppleant.

Begge blev enstemmigt valgt.

h) Som konsekvens af beslutning tidligere skal der vælges Fanebærer.

Morten Schuster opstillede og blev enstemmigt valgt.
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Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og formand Lars Petersen fik ordet for de

afsluttende ord.

Britt l<rik fik stor tak for sin indsats som faglig sekretær og Jørgen BoM for sin indsats gennem mange år som

kritisk revisor.

Afslutningsvis sagde Lars Petersen tak til dirigenten for udførelsen af hvervet som dirigent — og tak til

kredsens medlemmer for deltagelsen i generalforsamlingen.

Referent: l(aren Marie Bach-Vilhelmsen

l<Øbenhavn NV den 19. september 2017

akö’b Bang Lars Petersen

birigent Formand
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Bilag 1.

Verne Pedersens tale til generalforsamlingen i Kreds Storkøbenhavn, den 13. September 2017:

Tak for invitationen!
Jeg er glad for at kunne deltage her i kredsen for anden gang i min tid i forretningsudvalget — hvor jeg har
været i 3 år her til november.
Det giver en god indsigt i og vigtig oplevelse af, hvad der er vigtigt for jer medlemmer, og hvad I forventer
af os som jeres faglige organisation.

Intro
Men her i aften vil jeg fortælle lidt om arbejdet i forbundet.

Vores arbejde bygger på et tæt samarbejde mellem kredse og forbund, så vi sikrer os, at der er et godt
samspil i de indsatser og aktiviteter, vi arbejder med.

Helt overordnet handler det om at styrke sammenhængskraften i organisationen og sikre, at det, vi
foretager os, tager udgangspunkt i medlemmernes interesser og behov. Det samarbejde er også afgørende
for jer — medlemmer. Derfor er det et vigtigt fokus for os, jeres valgte repræsentanter.

Socialppædagogernes vision bygger på tre bropiller, som helt kort sagt er:
1. Et socialpolitisk ben, hvor vi arbejder for et solidarisk samfund hvor der er plads til alle,
2. et professionsfagligt ben, hvor vi arbejder for at den socialpædagogiske faglighed skal være synlig

og anerkendt i omverden
3. og så et tredje ben, som er det faglige, arbejdet for at sikre vores medlemmer ordentlige løn og

arbejdsforhold.

Kommunalvalg
Jeg vil gerne knytte et par eksempler på vores aktuelle arbejde indenfor de tre ben.

Hvis vi tager det socialpolitiske ben, så står vi jo lige over for et kommunalvalg. I den forbindelse er det
vigtigt, at vi italesætter det socialpædagogiske område specifikt. For vi bliver ikke italesat i den store
velfærdsdagsorden. Derfor skal vi med styrke og fokuseret kraft holde fast i denne dagsorden. Vi er altså
alene om at italesætte den socialpædagogiske indsats.

Fra forbundets side arbejder vi hver dag for at sætte den dagsorden landspolitisk. Helt konkret er en af
vores mærkesager i forbindelse med kommunalvalget at sætte fokus på handicapområdet — gøre
opmærksom på, at der findes mennesker med handicap, der har brug for støtte hele livet. De skal støttes
med habiliterende indsatser.

Den indsats er aftalt, forberedt og koordineret i et tæt samarbejde i hele organisationen ifm. med
kommune- og regionvalget.

Socialpædagogisk faglighed på dagsorden
Det leder hen til det andet ben — det professionsfaglige for her har vi også en vedvarende opgave med at
sætte vores faglighed på dagsordenen - forklare hvad vi kan bidrage med, og hvad vi gør som
socialpædagoger.
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Her vil jeg gerne fremhæve kredsens flotte arbejde med at sætte fokus på faget, eksempelvis på
demensområdet og jeres fine program til 2. oktober, Socialpædagogernes dag. Det er lige præcis det det
handler om i praksis, når vi taler om fokus på dialog, samarbejde og samspil i vores organisation. Jeg kunne
nævne mange flere aktiviteter, men det tror jeg kredsen selv kommer ind på.

Nye jobarenaer — demens
Noget af det der fylder meget i vores regi er fokus på nye jobarenaer. Hvor er der muligheder og åbninger,
hvor vi fremover kan se at socialpædagoger spille en rolle og gøre en forskel?

Et eksempel er demensområdet. Det står højt på den politiske dagsorden, og den socialpædagogiske
indsats er efterspurgt. Demensområdet er derfor en nyjobarena, hvor vi kan se et behov for
socialpædagogisk støtte af borgere med demens i det tidlige stadie, dem der bor i egen bolig og typisk med
fa mille n.

Så vi har blandet os i debatten. Vi har fået indflydelse på arbejdet med den nationale demenshandleplan og
på mange af de 23 initiativer i handleplanen.
I foråret udgav vi en hvidbog om demens for at vise, hvad den socialpædagogiske indsats kan. Vi lancerede
hvidbogen med en udsolgt konference, som var en stor succes — der var bla. flere lokalpolitikere til stede,
der fik øjnene op for den socialpædagogiske faglighed.

Psykiatriområdet
Et område som har fyldt meget også i offentligheden det forgange år er psykiatriområdet. Særligt omkring
Christiansborgs lovud kast om nye psykiatriske afd.
Her har vi arbejdet intenst på de indre linjer — det har været en politisk indsats, der strakte sig over trekvart
år, med fokus på retssikkerhed og faglighed og på nødvendigheden af socialpædagogisk faglighed i
voldsforebyggelse og rehabilitering. (og dermed også arbejdspladser til socialpædagoger).

Vi har haft et løbene samarbejde med andre organisationer (bl.a. SIND; Bedre Psykiatri; Dansk
Sygeplejeråd; Lægeforeningen; Ergoterapeuterne), vi har lavet et såkaldt juridisk responsum som påpegede
de problemer, der var med regeringens første udspil. Så har vi haft et ministerdialogmøde, og høringssvar
mm. Det samlede resultat blev, at lovforslaget blev taget af bordet, og blev ændret på afgørende
retssikkerhedsmæssige og faglige områder (særligt at det lægges ind i sygehus- og psykiatrilov).

Vi forventer at der vil være fokus de nye psykiatriske afdelinger samt på voldsforebyggelse i de kommende
satspuljeforhandlinger og fremover vil vi, i samarbejde med andre organisationer, arbejde for et markant
løft til socialpsykiatrien.

I Psykiatrialliancen, som vi har været med til at opbygge, og som er et samarbejde mellem 30
organisationer, pårørendegrupper osv, sidder vii den styrende koordinationsgruppen og er i gang med i
udformningen af psykiatriplan II. Det bliver den næste store indsats.
Psykiatrialliancen er helt unik på området. Og vi er stolte af at have været med til at opbygge den. Og vi kan
se at der er en stigende politisk interesse for vores synspunkter og input. Og vi oplever også en stigende
interesse for os, Socialpædagogerne. Vi bliver kontaktet, spurgt til råds og inviteret med i diverse grupper.

Rette tilbud til udsatte børn og unge
Et andet emne som både handler om socialpolitik og socialpædagogik er udsatte børn og unge.

Her for nylig holdt vi en konference om ‘Fremtidens døgntilbud’. Her vi gav bud på, hvordan døgntilbud i
fremtiden kan spille aktivt sammen med plejefamilier og øvrige tilbud for at skabe fleksible løsninger for
udsatte børn, unge og deres familier.
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Udviklingen er, at flere børn og unge bliver anbragt i plejefamilier, at plejeanbragte børn og unge har større
vanskeligheder og familieplejerne eftetspørger bedre vilkår. Vi skal sikre, at de får den nødvendige
opbakning til at varetage børnenes og de unges behov. Her spiller døgntilbuddene en vigtig rolle.

Vi har diskuteret Socialtilsyn for alle plejefamilier med ministeren og øvrige ordfører og oplever, at der er
stor lydhørhed over for det.

01(18 — medlemsinddragelse og arbejdsmiljø
Hvad angår det 3. ben — det faglige arbejde — så står vi foran overenskomstforhandlingerne 2018. Som er en
afgørende og vigtig ramme for vores medlemmer. Vi er allerede i fuld gang med processen, og i år har vi
prøvet at inddrage medlemmerne på en ny måde ved at opfordre alle til at sende et postkort — digitalt og i
papir — og give deres bud på, hvad der er vigtigt i deres arbejdsliv.

Og vi har fået rigtig mange postkort. Faktisk har 849 medlemmer har sendt forbundet et postkort.

Herudover har vi gennemført omkring 10 medlemsmøder rundt i kredsene. Her blev talt mere i løn, bedre
pension og seniorordninger set i det perspektiv at den borgerlige regering sammen med dansk Folkeparti
har hævet pensionsalderen kraftigt. Det er uoverskueligt for mange medlemmer.

Noget af det, der går igen - udover mere i løn — er bedre psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er et emne vi
gennem længere tid har haft rigtig meget fokus på. Og vi kan heldigvis se på en stor undersøgelse vi har
lavet, at det faktisk går den rigtige vej med det psykiske arbejdsmiljø: Der er flere, der givet udtryk for at
deres trivsel er blevet bedre og der er flere der siger, at de får bedre sparring internt og at det har en
positiv effekt på deres arbejde.

Vi skal videre den vej. Arbejdsmiljø og faglighed hænger sammen - ligesom den rette faglighed og
ordentlige rammer for at udføre det, også er det, der skaber gode resultatet for de mennesker, vi arbejder
med, så der er en god sammenhæng i et hele.

Afrunding
Jeg vil slutte med at sende en hilsen fra mine kollegaer i FU og sige tak til kredsen for et godt samarbejde.

Tak til dig Lars fordi du og I altid bidrager til den fælles opgaveløsning. Tak til hele holdet i kredsen.
Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet.
Tak for ordet og god GF.
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Bilag 2.

Socialpædagogerne, Kreds Storkøbenhavn — generalforsamling den 13. september 2017.
Bestyrelsens beretning — aflagt ved Kredsformand Lars Petersen.

Kredsbestyrelsen har lagt en udførlig skriftlig beretning frem på hjemmesiden, hvor vi kommer omkring
langt de fleste af de områder vi arbejder med.

Så her vil jeg blot supplere og uddybe den skriftlige beretning på nogle punkter.

I Socialpædagogerne siger vi jo, at vi går på to ben. — og det synes jeg at vi med god ret kan sige, at det gør
vii Kreds Storkøbenhavn!

Vi står ikke stille, men er hele tiden i bevægelse.

Når vi bevæger os på det ene ben, er vi optaget af medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. — Alt hvad
der røret sig omkring arbejdspladsen og det enkelte medlems vilkår i hverdagen.

Og nåt vi bevæget os på det andet ben, så er vi optaget af den socialpædagogiske faglighed, fagets
udvikling og de socialpolitiske rammebetingelser, som det socialpædagogiske arbejdsområde et underlagt.

Jeg vil tage udgangspunkt i det andet ben.

Som vi har beskrevet det grundigt i den skriftlige beretning, så har vi siden 2012 været optaget af fagets
udvikling under overskriften “Socialpædagogerne i fremtiden”.

Vi har som samlet Forbund taget på os, både at have et perspektiv for de brugere / borgere vi arbejder
sammen med og for, vi kigger på Socialpædagogik som faglighed og vi et optaget af hvordan vilkår og
rammer for arbejdet hele tiden rykket sig.

I en tid, hvor der er kamp om kronerne i den offentlige økonomi, er det vigtigt, at vi som faggruppe formår
at gøre det fuldstændig klart for beslutningstagere og kommunale embedsmænd på alle niveauer, hvilken
afgørende forskel og betydning socialpædagogikken kan have i et menneskes liv.
Det har været temaet i de sidste fem år og det vil det også være i årene frem.

I kredsbestyrelsen har vi haft mange drøftelser af de opgaver som vi har givet os selv via de beslutninger
der er truffet på kongresserne i 2012, i 2014 og i 2016.

Vigtigheden af at kunne dokumentere sin faglighed er velkendt for alle.
Men udover den dokumentation, der forlanges i hverdagen i forhold til arbejdet med den enkelte borger,
hvad er det så lige der karakteriserer den socialpædagogiske faglighed?

Det spørgsmål stillede vi os selv i bestyrelsen og besluttede, at vi ville udvikle værktøjer, som skulle kunne
hjælpe til med at sætte ord på fagligheden.

Derfor har vi nu en faglig værktøjskasse, som kan bringes i anvendelse på arbejdspladsen når man ønsker at
indramme og spidsformulere den faglighed der udfolder sig konkret på arbejdspladsen.
Vi har gode erfaringer med værktøjerne fra en række arbejdspladsbesøg og kommer gerne ud på mange
flere arbejdspladser for at bringe værktøjerne i spil.
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Vi har med vores beslutninger på kongressen i 2016 sagt, at vi skal arbejde for en mere synlig og proaktiv

indsats overfor beslutningstagere.

Vi skal vis, hvad den socialpædagogiske faglighed kan, hvilke nye jobarenaer vi kan være med på og vi skal

stille løsninger op, som viser politikerne, at tidlig og rigtig indsats betaler sig.

Både for den enkelte borger, og i et samfundsperspektiv i forhold til de udgifter som er forbundet med det

specialiserede socialområde.

Den opgave har vi naturligvis taget på os. Det er ikke en ny opgave. Den har altid ligget som en del af det

politiske arbejde i kredsen.

Men det nye er, at vi nu arbejder mere systematiseret med vores kommunikation og synlighed overfor de

lokale beslutningstagere.

Vores værktøjskasse hjælper os også her på vej, I værktøjskassen er der nemlig også redskaber som hjælper

med til at stille skarpt på de budskaber vi ønsker at videregive til politikerne, eller de embedsmænd som er

med til at støbe kuglerne for de politiske beslutninger.

Opgaven med politisk interessevaretagelse ligger hos de frikøbte politikere i kredsen — formanden og de to

faglige sekretærer.

Men der politikudvikles også rigtig meget i hverdagen i de enkelte kommuner og i regionen i de

formaliserede samarbejdssystemer.

Derfor er kredsens tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og repræsentanter i MED strukturen

også vigtige aktører på den politiske scene.

Vi har indenfor det sidste år arbejdet mere bevidst med dette og har inddraget vores dygtige MED

repræsentanter i et mere målrettet arbejde, som handler om at klarlægge det politiske landkort i hver

enkelt kommune. Hvem sidder reelt på magten, hvilke områder har politikernes fokus og prioritering — og

når vi ved det - hvordan kan vi så arbejde på at påvirke, så vi kan få sat vores aftryk på udviklingen i

kommunen.

Meget af det vi arbejder med her, peger frem mod Kommunal- og regionsvalget den 21. november, fordi

der selvfølgelig her er en oplagt anledning til at sætte en socialpolitisk dagsorden i kommunerne.

Men efter den 21. november ligger der så en ny stor opgave med at få de nye kommunalbestyrelser og

regionsrådet til at bevare opmærksomheden på det socialpolitiske område og lytte til vores mange gode

input og løsningsforslag.

Et helt afgørende parameter for udvikling af den offentlige velfærd er opgøret med den styring som den

offentlige sektor er underlagt.

Vi har gennem flere år talt meget om opgør med NPM — New Public Management og for en mere

tillidsbaseret styring, hvor afbureaukratisering, decentral ledelse og arbejdsfællesskaber bliver nøgle ord.

Jeg oplever at viljen til at kigge på styringsmekanismerne er til stede i mange kommuner, men jeg oplevet

desværre også, hvordan det i flere kommuner kniber med at tage tillidsdagsordenen til sig i den konkrete

styring af kommunen.

Et tema i tillidsdiskussionen er opgøret med det dokumentations- og kontrol tyranni som mange genkender

fra hverdagen.
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Mange her vil sikkert kunne nikke genkendende til oplevelsen af at skulle levere dokumentation til
forvaltningen, som man reelt ikke aner hvad skal bruges til.

- At man dokumenterer for systemets skyld — uden at det har nogen effekt eller er til gavn for borgeren.

Heldigvis er det dog også en bevægelse som går mod mere erfarings- og videns baseret dokumentation af
viden der virket. Det som i Socialstyrelsen er kommet til at hedde “Lovende praksis”.

I forhold til det første ben vi går på — så er det det, som vii hverdagen er mest optaget af og bruger tid på
på kredskontoret. Medlemmernes arbejdsforhold, løn og ansættelsesvilkår.

Det vi kaldet “Fagforening Classic”.

Vi skal senere i dag diskutere krav til OK-18, så jeg vil ikke bruge mange ord på overenskomstforhold her.

Men jeg vil tale lidt om arbejdsmiljø, som har været — og fortsat er — i fokus i arbejdet på kredskontoret.

Affødt af kongressen i 2014 har vi haft et stort fokus på kredsens arbejdsmiljørepræsentanter.

Endelig — kan man sige. For vi har i alt for mange år talt om den indsats vi gerne ville gøre overfor AMR
gruppen, uden at vi helt har kunnet forfølge de gode intentioner.

Det har vi fået styr på, og vi afvikler nu både introduktionsmøder for nyvalgte AMR og temamøder med
emner målrettet AMR.

Begrebet TRIOEN er blevet introduceret i hele organisationen som en fællesforståelse af det uformelle
samarbejde mellem Leder, TR og AMR på arbejdspladsen. Tankerne omkring TRIO samarbejdet er, at man i
dette uformelle rum kan skabe et samarbejde omkring opgaver og udfordringer på arbejdspladsen — uden
dog at det dermed tilsidesætter rammerne omkring det formelle MED system.

Organisationer under forandring — krav til omstillinger og effektiviseringer — sætter arbejdspladser under
pres. Og i alle de forandringsprocesser vi oplever på kredskontoret, ser vi hvor vigtigt der er, at både ledere
og medarbejdere er bevidste om de mekanismer som sætter i gang når kulturer skal forandres.
Det stiller krav til medarbejdergruppen — men det stiller i særlig grad krav til ledere — om at forstå
psykologien bag forandringsprocessor, så alle parter kommer godt igennem processerne.

Vi har ikke lavet tal og opgørelser på det antal sager der behandles på kontoret gennem et år, men det er
mange, og vi kan læse ud af de tilfredshedsmålinger der bliver lavet på vores telefonbetjening, at der bliver
gjort et rigtig godt stykke arbejde af alle ansatte på kontoret.

Så her en stor tak til alle ansatte på kredskontoret for det kæmpe arbejde i levere hver dag og den
betydningsfulde forskel I gør for det enkelte medlem.

Bare som et lille eksempel på det indtryk medlemmerne får - her en hilsen som en af vores faglige
konsulenter fik, i forbindelse med en konkurssag:

“Og hey! Tusind tak for hjælpen allerede. Det er for fedt at du er så skide god til dit arbejde. Tak tak tak!”

Jeg vil nu i sidste del af beretningen sætte ord på nogle af de ting vi også beskæftiger os med som
fagforeningen.
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I husker måske, hvordan der i 2016, i forbindelse med forhandlingerne mellem kommunerne og

Finansministeren om kommunernes Økonomi, blev sat en dagsorden for at få afskaffet det omstridte

omprioriteringsbidrag.

Den kamp kæmpede vi her i kredsen sammen med gode faglige kolleger i Velfærdsalliancen.

Og for mig står den kamp stadig som et stærkt billede på, at den fælles kamp nytter. At vi, hvis vi formår at

samle os, kan påvirke beslutningstagerne.

Vi fik mobiliseret til modstand og demonstration i de fleste af kredsens kommuner.

Vi havde en stærk alliance på tværs af de faglige organisationer og sammen med de kommunale politikere —

og omprioriteringsbidraget blev fjerne.

Der kom så et andet element af økonomistyring ind i aftalen, som fortsat sætter kommunerne i en

Økonomisk skruetvinge — men pointen her er for mig, - at sammen er vi stærke — at vi, hvis vi formår at gå

sammen i fagbevægelsen kan blive en afgørende stemme for politisk forandring.

Men lige så stærkt velfærdsalliancen fremstod udadtil — lige så svag var den indadtil i de faglige

organisationer.

Jeg skal ikke komme ind på detaljer om fagbevægelsens udfordringer og de indre modsætninger, men her

bare konstatere, at udviklingen siden 2016 også har vist fagbevægelsens svaghed.

Der er nemlig ikke bare nemt at få den samlede danske fagbevægelse til at mene noget sammen - eller at

gå i takt på en offensiv politisk dagsorden.

Alt for mange særhensyn spiller ind — alle Forbund har deres selvstændige dagsordner og strategi for at få

politisk indflydelse på egne mærkesager og fagområder.

Det har vi også i Socialpædagogerne, hvor vi på forbundsniveau formulere, at vi skal være en del af den

løsningsorienterede fagbevægelse — underforstået, at vi skal spille med og ind på de politiske dagsordner

og via massivt politisk lobbyarbejde forsøge at påvirke den politiske dagsorden.

Dette billede må ikke forstyrres af politisk aktivisme og mere handlingsorienterede aktiviteter som

demonstrationer eller opbakning til og anbefaling af initiativer som stikker ud fra de helt overordnede

politiske mål.

Vi kommer langt med den løsningsorienterede tilgang det medgiver jeg — og Socialpædagogerne får

indflydelse på vigtige politiske dagsordner på Christiansborg.

Det kan jeg høre når Forbundsformanden redegør for det store politiske arbejde som han og kollegerne i

det centrale forretningsudvalg udfører i dagligdagen og jeg kan høre og se det, når ministre på forskellige

konferencer og på kongressen roser den indsats der gøres fra Socialpædagogernes side.

Men politisk lobbyisme og dialog bag Christiansborg lukkede mure er en ting.

En anden ting er den virkelighed som i dag karakteriserer det danske velfærdssamfund.

Højaktuelt oplever vi hvordan en bandekonflikt sætter sit præg på hverdagslivet i flere bydele i København,

men også at den har afstikkere ud i omegnskommuner og til resten af landet.

Det er selvfølgelig en politiopgave at håndtere konflikten og det hårdkogte kriminelle miljø som er en del af
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bandemiljøet.

Men i laget herunder ligger en kæmpe opgave med —via forbyggende socialt arbejde — at forhindre at helt
unge drenge bliver rekrutteret til det kriminelle miljø.
Vi har også for nylig set de seneste tal for hjemløshed i Danmark.
Tallet på landsplan er for opadgående — og selv om Socialborgmesteren i København kan være tilfreds med
at tallet er faldet i København, så er det jo blot et udtryk for at problemet er flyttet ud fra Hovedstaden til
de omkringliggende kommuner.

Det er beskæmmende at vii velfærds Danmark anno 2017, fortsat skal opleve hvordan unge mennesker
falder helt ud og bliver tabere i systemet fordi de ikke kan få en bolig.

På Psykiatriområdet oplever vi hvordan behandlingspsykiatrien i Region Hovedstaden er under pres.
Jeg hører ledende psykiatere og psykologer tale om dehumaniserende forhold for patienterne, som i
mange tilfælde ikke får den behandling de har brug for— simpelthen fordi presset på afdelingerne er så
stor, at man må udskrive for at få mennesker med mere akutte behov indlagt.
Det sender opgaven tilbage til kommunerne og bringer i forvejen skrøbelige mennesker ud i nye store
livskriser.

I forhold til Børne/ungeområdet har Professor Inge Bryderup netop udgivet en moppedreng af en rapport,
som afdækker forholdene for anbragte børn i Danmark — det har hun gjort i flere omgang og i denne
undersøgelse har hun særligt fokus på børn anbragt i familiepleje.
Igennem hendes arbejde afdækker hun en lang række store udfordringer og problemstillinger som knytter
sig til anbringelse af børn. Konferencen anviste nye veje at gå i arbejdet med anbragte børn og unge, men
den viste også hvilke kolossale udfordringer der er på området. Inge Bryderup er knivskarp og kritisk på
dette felt og som jeg hørte hende sige det på en konference som fornylig om fremtidens døgntilbud;
“Vi ved hvad det virker - de politiske rammer er der, så hvorfor fungerer det så ikke??”

Når vi diskuterer disse ting i kredsbestyrelsen, sammen med alle de andre udfordringer det
socialpædagogiske område står midt i, er vi enig om, at vi på kredsniveau både skal bidrage til dialogen og
være løsningsorienterede OG være mere handlingsorienterede og synlige i vores støtte til de initiativer som
kæmper for at rykke de politiske dagsordner.

Dette manifesterer sig lige nu ved at vi bakker op om “Danmark for Velfærd”, som er et forsøg på at samle
en rigtig bred opbakning bag kravene om nej til skattelettelser og ja til velfærd og fællesskab.

Kredsbestyrelsen har lagt et forslag til udtalelse frem, som skal diskuteres senere i dag. Så “Danmark for
Velfærd” vender vi tilbage til.

Men vi anbefaler også den happening som holdes i forbindelse med Folketingets åbning den 3. oktober og
som arrangeres af en række mindre sociale bevægelser som har samlet sig under parolen
“De fattige åbner Folketinget”.

Så her fra skal lyde en opfordring om at bakke op om dette initiativ.
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Jeg vil slutte her — det blev alligevel en lang beretning, selv om ambitionen vat en anden. - men som I kan

fornemme sker der mange ting og vi arbejder på mange arenaer og med mange problemstillinger.

Jeg kunne også have talt om social dumping — social- og arbejdsklausuler, om Faglige Selskaber i Forbundet,

om nye jobarenaer. Eller jeg kunne have talt om kredsens politiske arbejde på kongressen, eller om

udlicitering og privatisering af det sociale område, eller om konkrete eksempler på budgetter i kommuner

og i regionen, hvor vi kæmper for socialpædagogiske stillinger.

Det valgte jeg fra, men håbet i stedet, at Ii den efterfølgende beretningsdiskussion vil supplere med

kommentarer og eksempler ud fra jeres erfaringer fra hverdagen.

Tak til bestyrelsen og de kongresdelegerede for en arbejdsom og inspirerende vaigperiode og igen en stor

tak til alle medarbejdere på kredskontoret for det super gode og vigtige arbejde som I udfører i hverdagen

overfor kredsens medlemmer.

Tak for ordet!
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Bilag 3

Udtalelse, vedtaget på Socialpædagogerne StorkØbenhavns generalforsamling den 13. september 2017.

Den danske velfærdsmodel er under pres

Danskerne vil have velfærd — ikke skattelettelser

Den borgerlig-liberale regering har gennem hele sin levetid ikke lagt skjul på de politiske ambitioner. —

Lavere skat, udhuling af overfrselsindkomster, forbedrede vilkår for erhvervslivet, samt udlicitering og
privatisering af offentlige velfærdsydelser og institutioner.

Den skattepakke og forslag til finanslov, som netop er lagt frem, skærper den kurs, selvom regeringen
forsøger at fremstå som en regering der vil velfærden.

I Socialpædagogerne Storkøbenhavn tager vi del i et nyt velfærdsinitiativ, hvor vi sammen med LO

Storbyerne og en lang række Fagforbund siger; “Vi ønsker et Danmark for Velfærd”.

I grundlaget hedder det blandt andet;

“Den danske samfundsmodel er presset og uligheden er stærkt stigende.

På tværs af faggrupper oplever vi en udvikling, hvor arbejdsmiljøet alt for ofte er i klemme.

Hvor politiske reformer alt for ofte svigter de svageste.

Og hvor den samlede offentlige sektor, der leverer borgernes velfærd, stadig er stærkt udfordret af løbende

krav om besparelser og effektiviseringer.

Vi ønsker et nyt fokus på fællesskabet og på danske værdier om solidaritet og sammenhængskraft. Vi siger

nej til minusvæksten og nej til rene nye sparekrav forklædt som effektiviseringsbidrag, produktivitetskrav

eller omprioriteringsbidrag. Danmark skal igen satse på kvalitet. Og på at vii fællesskab kan vi blive en kraft,

der forandrer Danmark, når det gælder vores velfærd.

Kampen for et nyt fællesskab må aldrig blive til en konkurrence mellem den private og den offentlige

sektor. Den private og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger. En stærk privat sektor sikrer

vækst og konkurrencekraft for Danmark. En stærk offentlig sektor tilvejebringer grundlaget for det med

blandt andet velfungerende uddannelser, service, omsorg, og infrastruktur.”

Vi opfordrer til at støtte op om “Danmark for velfærd”, som i første omgang henvender sig til
tillidsrepræsentanter som inviteres til landsdækkende stormøde den 4. oktober i Odense.

Men i kølvandet på dette møde skulle gerne komme nye initiativer— landsdækkende og lokale, som

understøtter og understreger kravet om en ny politik.

En ny politik, hvor der tages et endeligt opgør med den stigende ulighed, hvor der gøres op med
dehumaniserende reformer som rammer de mest udsatte grupper i samfundet og hvor der skabes grobund
for et Danmark, hvor alle kan være med.

En ny politik som vil et stærkt offentlig velfærdssystem og som sætter fælleskabets styrke i fokus.
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