
Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 20. september 2018 
 
Tilstede: Rita, Svend, Lars M., Uffe, Mogens, Margit, Niels, Jens, Lea (til 10.54) og Lars P. 
 
Afbud: Michel, Morten, Anni, Christina og Conni 
 
Dagsorden: 
 

1. Information og drøftelse. Herunder nyt fra kontoret og Forbundet 
2. Klagesag 
3. Ansøgning om støtte til dagbladet Arbejderen 
4. Opsamling fra HB mødet den 6. september 
5. Forberedelse af GF 
6. Status på Masterplan 
7. Opfølgning på MSI. – Oplæg fra Lars P. på mødet 
8. Temadrøftelse om hvordan vi skal arbejde med at skabe indsigt/overblik over kredsens kommuner i 

bestyrelsen. – se vedhæftet oplæg 
9. Evaluering af dagens møde 
10. Eventuelt 

 
Ad. 1) Information og drøftelse 
Ansættelse af ny konsulent fra 1. november Homma Yusuf er på plads. Homma deltager på GF i næste uge. 
Socialpædagogernes Dag den 2. oktober har ikke mange tilmeldinger (56) – alle bør gøre en indsats for at få 
flere deltagere. 
Arbejdsmiljøprojekt. Er i proces med Einar B.B. og ambitionen er, at der udsendes spørgeskema til alle 
kredsens aktive medlemmer i november. Spørgeskemaet ”trykprøves” blandt bestyrelsesmedlemmerne før 
det sendes ud. 
Kontormøbler – nye møbler i næste uge. En del af det nuværende møblement fordeles på kontorerne, 
resten tilbydes til bestyrelse og medarbejdere og herefter afleveres det sidste til en arbejdsplads som 
kunne have interesse. 
 
Problematikken omkring §83 – har været i FU centralt og vi har fået et svar som understøtter vores egen 
tilgang til, hvornår rengøring er en selvstændig opgave, som ligger uden for vores arbejdsområde, eller er 
en del af det socialpædagogiske arbejde sammen med borgeren. 
 
Ad. 2) Klagesag 
Lukket punkt, hvor en konkret klage behandles. 
Vi imødekommer klagen, men må også påtale overfor medlemmet at der kunne have været en forventning 
om, og pligt til, eget initiativ i sagen. 
Sagen giver derudover anledning til en opmærksomhed på hvordan TR håndterer sin 
forhandlingskompetence. 
 
Ad. 3) Ansøgning om støtte til dagbladet Arbejderen 
Principiel diskussion om hvorvidt vi skal støtte:  
Afstemning 7 stemmer for – 2 imod – en undlader af stemme. 
 
Beslutning om at vi sender et støttebeløb: kr. 10.000,- 
 
 



 
 
Ad. 4) Opsamling fra HB mødet 
Kort orientering om de punkter som ikke omhandlede kongressen. 
  
 
Ad. 5) Forberedelse af generalforsamling 
Rammeplan for dagens forløb er på plads og de enkelte dele af GF er også ved at være gjort klar. 
Der er omkring 90 tilmeldte. 
 
Ad. 6) Status på Masterplan 
Vi er rimeligt godt med og er opmærksomme på de hængepartier som der skal følges op på. 
 
Ad. 7) Opfølgning på MSI 
Drøftelse af de 6 områder som undersøgelsen afdækker og de spørgsmål som placerer sig i den kvadrant 
som vi bør prioritere. 
Der er sammenhæng på tværs af områderne og spørgsmålene supplerer på den måde hinanden. 
 
Afdækning af hvordan medlemmerne egentlig læser og modtager kommunikation – både fra kreds og 
Forbund. 
Giver anledning til videre arbejde i både kommunikationsudvalg og bestyrelsen. 
 
Fokus på TR gruppen og særligt de TR som vi har svært ved at ”få fat i”. 
Der er en årlig gennemgang på kommune niveau som afdækker om vi har kontakt til alle TR. (Har ikke 
været gennemført i foråret 2018. 
 
AMR gruppen er også vigtige at få tænkt ind i forhold til fokus på arbejdsmiljø. 
 
Ad. 8) Temadrøftelse omkring overblik i kommunerne 
Principiel drøftelse af hvordan vi skal arbejde med det i bestyrelsen: 
(udpluk fra diskussionen): 
Mogens – god ide, opmærksomhed på, at vi har at gøre med meget forskellige virkeligheder i kommunerne. 
Niels – har ikke indsigt og derfor svært ved at se at der kan bydes ind. 
Jens – problemstilling i forhold til MED systemet og om hvordan ”vi” bliver inddraget i de kedelige 
beslutningsprocesser. – selvstændig diskussion om politisk indflydelse. 
Uffe – vigtigt at følge udviklingen, byder ind i forhold til regionen. 
Rita – flere sider, dialog på kommunegruppemøder, TR kender konkret virkelighed i forhold til besparelser. 
Formelle og uformelle rum. 
Margit – giver rigtig god mening at tage drøftelsen i bestyrelsen. Godt at kunne følge med i hvad der sker i 
andre kommuner. 
Lars M. – vigtigt med de helt generelle drøftelser. Bekymring om vi kan taler om alle kommuner på samme 
niveau (i forhold til den viden vi har). Hvor ofte skal bestyrelsen drøfte? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desværre havde alle i modtaget notatet i en form som kunne åbnes, hvilket besværliggjorde diskussionen . 
Mogens high-lighter de ting vi skal være opmærksomme på: 

 Plus, minus i budget og i overslagsår 

 Er der tilbud der er presset – vigende efterspørgsel 

 Billeder på hvad der sker på det private område 

 Hvad ligger der af øvrige perspektiver i budgettet 

 Udvidelser på området 
 
Disse elementer skrives nu ind i skabelonen for hvordan vi kan arbejde med kommuneøkonomi og indsigt i 
det sociale område. 
Lars og Rita arbejder videre og punktet drøftes igen på mødet den 1. oktober. 
 
 
Ad. 9) Evaluering af dagens møde 
Svend – vi har været meget langt omkring i dag, men det er jo hvad der sker når vi har god tid. 
Uffe – godt møde, vi kommer vidt omkring og får diskuteret holdninger. Fint at få opklaret problem med at 
ikke alle har kunnet åbne/læse bilag! 
Mogens – synes også at vi kom vidt omkring. Mogens blev forbigået under forrige punkt og genoptager 
punktet med orientering om budgettet i Gladsaxe og Gentofte. 
 
Ad. 10) Eventuelt 
Svend orienterer om planer for arrangement i forbindelse med den 8. marts 2019. 
 
Niels – efterspørger om vi har modtaget det materiale som han udsendte sidst. Det har vi. 
Tillidsreformen genopstår tilsyneladende med regeringens nye udspil – men dokumentation og kontrol 
fylder fortsat i hverdagen. 
 
Referent, 
Lars P. 


