
Referat af bestyrelsesmøde d. 11/9 2017 

Til stede: Lars P., Lars M., Britt, Niels, Rita, Connie, Michel, Mogens, Svend, Jens, Morten, Uffe, Tina og 

Christina (referent) 

Afbud: Marlene 

1. Information og drøftelse fra bestyrelsen 

 Lars P. gav en status vedr. stormøde d. 4. oktober… 

 Lars M. spurgte til hvor vi skal være placeret ved aktionen d. 18. september. Lars P. oplyste 

om at vi står 2 på Nørrebro st. (Conni og Svend) og 3 personer på Flintholm st.(Lars M. Lars 

P. og Britt) 

 Regionens budget; Socialpædagogerne på Rigshospitalet. Klinik for Psykologi, 

socialrådgivning og pædagogik, der var foreslået lukket, som selvstændig klinik, bliver nu 

lagt sammen med Børne og unge klinikken. Der bliver dermed ikke afskediget pædagoger 

og socialrådgivere.  

Det bliver besparelser på lægesekretærerne hvilket medfører at læger skal skrive journal.  

 Sundhedsplatformen; det er ikke hensigtsmæssigt, at pædagoger ikke har læse- og skrive 

adgang med mindre den enkelte patient giver tilsagn. Det arbejdes der med på 

Forbundsplan. 

 

2. Generalforsamling 
 Udtalelsen  

Bemærkninger som blev diskuteret; 
Der mangler noget vedr. skattereformen der medfører en skævvridning ift. alle på 
overførselsindkomst bliver fastholdt på det niveau de er.  
Det skal fremhæves at ”Ambitionerne med lavere skat” er en kamufleret topskattelettelse.  
Det første afsnit er lidt knudret men ellers er der god sammenhæng i resten af udtalelsen.  
Lars rettede det til og vi godkendte det med rettelser til formuleringen af sætningerne.  

 Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet medlemsforslag, så vi har vores egne forslag: 
Minimumdagsorden  
Fanebærer  
- OK krav og behandling af dette er en del af de indkomne forslag. 

 Øvrigt 
Der er 108 tilmeldte 
Verne Pedersen deltager fra FU 
Der deltager 8 medarbejdere fra kredskontoret, så det er ikke nødvendigt med hjælp til 
forberedelser fra bestyrelsen, men alle er velkomne til at give en hånd med.  
Der er styr på alt det praktiske og tekniske.  
Lars gennemgik oversigt over kandidater og vejledende tidsplan for GF. 
Der skal vælges en kritisk revisor – Jørgen Boll trækker sig. Jena Bjerregaard har sagt ja til at 
være kandidat. 
OK udvalget oplyste om deres præsentation på GF. Der er 6 overordnede temaer over de 
ønsker der er kommet med de postkort som er sendt ind. Der vil også være mulighed for at 
skrive ønsker til krav på GF  

 Løn   
- yderligere anciennitets stigning  



- Alle OK grupper skal være omfattet af  
- Grundløn forhøjes  

 Pension  
- højere procent  
- pension af særydelser 

 Flere seniordage 

 Omsorgsdage 
- alle skal have dem  
- udvidet alder for barnet (nuværende er 7 år) 

 Arbejdstidsregler  
- Alle medlemmer skal være omfattet 

 Arbejdsmiljø  
- vold og trusler  
- forebygge nedslidning 
 
Der blev taget en drøftelse af hvad medlemmer af bestyrelsen mener der skal være fokus 
på.  
Lokal løndannelse - enten afskaffe den eller udmønte penge til finansiering. 
At vi tager stilling til modkrav som vi ikke vil sige ja til, eks. Fleksibel arbejdstid, der 
forringer de vilkår vi har af arbejdstidsregler, særligt fordi det er et ønske fra flere 
medlemmer. Fritvalgsordningen vil blive nævnt på GF, da den ikke tidligere har været en 
del af OK og andre faggrupper har den mulighed.     
Vi havde en lang diskussion af tidsrammen og dagsorden ift. krav der bliver stillet på GF og 
præsentationen af dem og muligheden for en debat efterfølgende. Vi besluttede at der i 
starten af GF skal oplyses om muligheden for at opstille nye ønsker til krav med en 
deadline, så man har længere tid til det end den oprindelige plan. Det er uvist hvor mange 
krav der kommer til at være og dermed hvor meget tid man har til debat af de konkrete 
forslag.  

 
3. Dagsorden til HB møde den 12. september 

 Michel deltager som suppleant, da Lars P. ikke kan deltage. 
Temadrøftelse vedr. projekter; ”Fokus på… 
Regionen – ”Rammer og praksis for… 
MED systemet – det fremtidige arbejde. De landsdækkende MED kurser er nedlagt fordi 
der er for få tilmeldte. Det vil fremover være en opgave for kredsene at have fokus på MED. 
Der blev givet input til hvad der skal arbejdes med. 
Forslag om at spørge undersøgelsen vedr. ny TR uddannelse udskudt til 2020. 
Forslag om at omorganisere SLA 
”Den god arbejdsplads” er blevet revideret – vil komme i en trykt udgave samt elektronisk 
Der er lavet en analyse vedr. rekruttering af nye medlemmer; ud fra dette er der kommet 
flere anbefalinger til hvilke tiltag der skal være fokus på i kampagne uger (uge 4-5).   
 

4. Eventuelt 
 Rita påpeger at der ikke længere er adgang til kongres app´en. Lars tager det med videre i 

administrativt ledermøde. 
 Der er kampvalg i flere kredse 

 Der er kun 60 tilmeldte til socialpædagogernes dag  
 


