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REFERAT 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
9. september 2019 

Kl. 9:00 – 15:00 
Mødet afholdes på kredskontoret i Esbjerg 

 

Efter mødet er der en kort pause, hvorefter der startes medlemsopkald. (Følgende har 

meddelt, at de deltager i medlemsopkald: Jeannette, Jesper, Kira, Birgitta, Per + FU) 

 

1. Formalia 
  

1.1 Indkaldt: Deltaget Afbud 

Finn Harald Rasmussen X  

Poul Flack Jensen X  

Jacob Bøegh X  

Mona Køhlert X  

Birgitta Bojesen X  

Annette Madsen X  

Jesper Larsen X  

Jeanette Stockholm 

 Kommer først kl. 10.00 

  

Carsten Buje Johannesen X  

Maja Kousgaard Frandsen X  

Britta Hedegaard  X 

Kira Persson 

 Går kl. 12.30 

X  

Michael Soulie X  

1. supl. Per Østenfjeld Stevns X  
 

  

 



 

 

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
 Referat fra mødet d. 14. juni 

 

Referatet er godkendt 

  

1.3 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden er godkendt 

  

1.4 Referat af FU 
 FU d. 26. juni 

 FU d. 15. august 

 FU d. 26. august 

 

Ingen kommentar til FU-referaterne 

 

  



 

 

1.5 Meddelelser 
 Meddelelse fra Susanne Kristensen: Susanne træder ud af bestyrelsen, da hun 

har fået nyt arbejde. Det betyder, at Michael nu er ordinært medlem og Per er 

blevet 1. suppleant og deltager i møderne 

 

 Finn redegør for de økonomiske situationer i kredsens kommuner: Der er netop 

indgået en økonomiaftale med KL/regeringen. Der fremhæves bl.a.: Et løft til 

kommunerne, omprioriteringsbidraget er bortfaldet. Der skal stadig 

effektiviseres, men midlerne bliver i kommunen og skal bruges til velfærd. Hele 

området skal undersøges nærmere – der skal ses på takstfinanciering og 

forberyggelses, som elementer, der kan være med til dels at sikre ensrettethed 

og den rette hjælp. (Aftalen er vedhæftet referatet) 

 

Kort redegørelsee over den aktuelle situation i vores kommuner: 

 

¤Kolding Kommune: Har et stort overforbrug, og en socialdirektør blev 

afskediget – der er endnu ikke kommet konkrete udspil i forhold til hvordan 

overforbruget skal dækkes. 

       # Borgerne vil formodentlig blive revisiteres til lavere niveau 

 

¤ Haderslev kommune: Forslag om at lukke den beskyttede beskæftigelse én 

dag, hvilket vil betyde, at alle medarbejder vil blive varslet ned i tid. Vores FTR 

gik i medierne og beklagede processen op til en sommerferie 

 

¤Vejen kommune: Før sommerferie lå der en udsigt til en stor besparelse – 

afventer forhandlingerne fra KL/regeringen 

 

¤ Esbjerg kommune: Der er ikke kommet noget konkret endnu – det generelle 

billede er at områderne er underfinancieret. Paradigme skiftet har haft 

forebyggelse aspektet, og forebyggelse koster.  

     # Forebyggelses tiltagene vil blive reduceret  – både på børne/unge            

området og inden for kraftcenteret. De lokale forhold har gjort at borgerne har 

været ”parkeret” på en bestemt ydelse – vigtigt af fokus er på interne 

forretningsgange fremfor at medarbejderne bliver skudt i skoen, at de ikke gør 

arbejdet godt nok. 

 

¤ Varde kommune: der skal også spares betydeligt – omkostningerne er løbet 

løbsk ifølge et konsulent firma 

   # Borgerne vil formodentlig blive revisiteres til lavere niveau 

 

¤Sønderborg kommune: Ser ud at at det kan klares med effektiviseringer – dog 

ser det ud til at udligningsordningen mellem kommunerne, betyder, at 

Sønderborg kommune mister en del midler – så der måske alligevel er udsigt til 

store besparelser. Der er et forslag om at spare på MED-systemet 

 

¤Tønder, Åbenrå og Billund kommune – der har vi ikke hørt om besparelser, 

men det er uvis endnu. Der er lagt op til besparelser 



 

 

 

¤ FU bør overveje en mediestrategi om forholdene – dog vigtigt, at se om vi 

kan få en borger historie frem – det virker godt. 

¤ Vigtig at SL får en plads blandt Bupl´s og FOA´s mediehistorier 

 

 

 

 Finn orienterer om dialogmøde omkring ressource fordeling med Benny 

Andersen og Michael Madsen og det videre forløb  

¤ Der er et projekt i gang, der skal vurdere hvordan SL bruger 

medlemskronerne – om fordelingen mellem kredsene og Forbundshuset er den 

rigtige fordeling. Et HB projekt, hvor der er vedtaget principper for hvordan 

drøftelsen skal være – Finn redegør for hvilke udfordringer vi ser i forhold til 

udviklingen inden for faglige sager/transport/lokal politiske tiltag – der kræver 

midler for at fastholde nuværende niveau. 

-vil blive behandlet på HB-mødet i november 

 

 Mødeplan 2020: Tages til efterretning 

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 3.1 Sagsfremstilling: Generalforsamling 

 

Den skriftlige beretning til behandling. Den skriftlige beretning vil blive 

suppleret med en virksomhedsplan på kredsens hjemmeside. 

 

Praktiske forhold omkring GF drøftes og klarlægges 

 
Bilag: 
Skriftlig beretning 

Virksomhedsplan 

Vejledende tidsplan 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB kommenter den skriftlige beretning i forhold til 

eventuelle fejl og mangler, ligeledes ved virksomhedsplanen 

FU indstiller til at de praktiske forhold omkring GF afklares 

 
Behandling: 

 Den skriftlige beretning gennemgåes. Der er enkelte rettelser og 

kommentar til billedevalgene forskellige steder i materialet – det vil 

blive rettet. 

 Der er ikke flere kendte kandidater på nuværende tidspunkt – der er 

p.t. 3 kandidater ”for meget”, så alle vil ikke blive valgt, der vil være 

suppleanter. 

 Man kan stadig stille op på dagen og vælges ind 



 

 

 Virksomhedsplanen drøftes kort – ses, som et godt supplement til den 

politisk beretning. 

 Der kunne måske have været et afsnit omkring samarbejdet med a-

kassen, der er udsigt til et øget samarbejde i forbindelse med a-

kasseforsøget, der starter 1. 1.2020 – nævnes i den mundtlige 

beretning. 

 

 I forhold til det praktiske: KB sidder i panel, der skal være en taler 

stol – de ny-opstillede skal vide, at de skal op og præsentere sig selv 

foran forsamlingen. Der skal være tale om en kort præsentation – ca 

2 minutter.  

 Der skal være en forfriskning under valghandlingen 

 Indskrivning: Annette og Birgitta 

 

 
Beslutning: 
Med de ovenstående bemærkninger vedtages ovenstående. 

 

Hele KB er tilmeldt GF 

 

 3.2 Sagsfremstilling: Lønstrategi 
 

Med udgangspunkt i den centrale lønstrategi, og med de indsatser der er 

beskrevet deri, samt i forhold til drøftelse på sidste KB møde, er der 

udarbejdet en lønstrategi for indeværende OK-periode 

 
Bilag: 
Udkast til Sydjyllands lønstrategi 2018-2021 

Den centrale lønstrategi 2018-2021 

Sydjyllands lønstrategi 2015-2018 

Udsnit af referat fra KB drøftelsen d. 27. maj 2019 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at strategien drøftes og vedtages 

 

Behandling: 
 Mona indleder punktet og redegør for historikken og foretager en 

præsentation af den nye lønstrategi 

 På baggrund af oplægget fra Bupl om ændring af 

forhandlingskompetencen – har FU vurderet, at det er ikke lige til at 

gøre. Det vil være meget ressource tungt at trække kompetencen 

tilbage til kredskontoret. 

 I den nye bestyrelse skal der være lønstretegiske overvejelser. 

 Der bør være et afsnit om at aktivere den lønpolitiske drøftelse 

sammen med de øvrige organisationer – for at faglighed og 

løndannelse følges ad 

 



 

 

Beslutning: 
Lønstretegien vedtages med ovenstående bemærkninger 

 

 3.3 Sagsfremstilling: Personalepolitisk redegørelse 
 

KB får hermed en redegørelse for personale situationen på kredskontoret 

 
Bilag: 
Personalepolitisk redegørelse 2017-2019 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB tager redegørelsen til efterretning 

 

Behandling: 
 Finn redegør for den personalepolitisk redegørelse og historikken 

omkring notatet 

 Der ses et lavt sygefraværd 

 Tegn på et kredskontor med et godt arbejdsmiljø 

 

 
Beslutning: 
KB tager redegørelsen til efterretning 

 

 3.4 Sagsfremstilling: Repræsentanter til Faglig selskaber 
 
Vi mangler kredsrepræsentanter i følgende faglige selskaber 

Fagligt selskab om udsatte børn og unge 

Fagligt selskab om Marginaliserede og mennesker med 

rusmiddelproblematikker 

Fagligt selskab om uddannelses- beskæftigelses og aktivitetstilbud 

 

Vi opfordrer til at man overvejer om hvorvidt man kunne ønske deltagelse i 

et af disse som kredsrepræsentanter, eller opfordrer til at man overvejer 

eventuelle bud på kandidater 

 

Se mere om faglige selskaber her: https://fagligeselskaber.sl.dk/ 

 

Bilag:  
Ingen 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB overblikket til efterretning og opfordre relevante 

kollegaer til at melde sig som kreds repræsentant 

 

 
Behandling: 

 Jacob opsummere de ”tomme” pladser 

https://fagligeselskaber.sl.dk/


 

 

 Poul fastholder, at det er vigtigt, at vi får en kreds repræsenant til 

selskaberne – i sær taget i betragtning af, at der forestår en 

kommende evaluering af selskaberne 

 Der er en generel udfordring, at der er en stor udskiftning af 

medlemmerne 

 Der kan skabes en kontakt mellem koordinatoren for selskaberne og 

et evt. kommende nyt medlem – for at høre hvad indholdet i 

repræsentationsplads. 

 Jeannette kender evt. en person til FS for marginaliserede og 

mennesker med rusmiddelproblematikker  

 Jesper vil gerne tage posten i FS for udsatte børn og unge 

 Der er ca 4 møder pr. år + planlægning andre arrangementer.  

 Man har stor indflydelse på, om man ønsker at påtage sig ekstra 

arbejde – eller man ”nøjes” med at deltage i de 4 årlige møder. 

 Der lægges op til et tættere samarbejde mellem de lokale 

kredsrepræsentanter og kredsen fremover. 

 
Beslutning: 
KB tager opsummeringen til efterretning og arbejdet med at finde nye 

kandidater forsætter – navne på mulige kandidater rettes til Jacob, der vil 

skabe en forbindelse mellem koordinatoren og kandidater, så de kan få 

indblik i hvad posten kræver 

 

 3.5 Sagsfremstilling: Midtvejs evaluering af medlemsopkald  
 

Vi er endnu ikke i mål med at få ringet rundt til 10% af medlemmer i de 5 

segmenter. Dog er vi færdige med: Familieplejerne; de unge og 

mellemgruppen. 

 

KB får her rå-data fra de tre segmentgrupper til orientering – data er endnu 

ikke blevet bearbejdet, ej heller er essensen blevet trukket ud. 

 
Bilag: 
Rå data mellemgruppen 

Rå data De unge 

Rå data familieplejerne 

 

Indstilling 
FU indstiller til at KB kan orientere sig i data og afvente den nærmere 

bearbejdning. Ellers lægger FU op til at, at der bliver drøftet hvordan det har 

været at være del af opkaldene og hvilke erfaringer der har givet KB 

 
Behandling: 

 Når man kommer igennem, så bliver man godt modtaget – men der 

er også lagt mange timer i projektet 

 Omkring kl. 18 er opkaldet mere i vejen end til gavn – og derefter er 

folk ofte optaget af andre gøremål 



 

 

 Mange gode snakke 

 Overvejelse om i fremtiden at sende et elektroniske spørgeskema ud 

 Det er et vilkår, at alle KB-medlemmer ikke har kunnet deltage i 

opkaldene 

 Det er den direkte kontakt, fremfor et spørgeskema, der har værdi 

 Ved opkaldene ”opsnuses” små problemer, hvor man opfordre til at 

kontakte den lokale TR eller ringe til en konsulent efterfølgende. 

 Poul lægger op til at der skal være en version 2, men det skal 

vedtages i den nye bestyrelse. 

 Der skal via evaluering have fokus på om en kommende undersøgelse 

skal have dialogen eller undersøgelses aspektet 

 Opkaldene har haft en god reklameværdi for kredsens øvrige 

aktiviteter 

 

 
Beslutning: 
Der er tale om en midtvejs evaluering – og vi forsætter opkaldene til vi er 

færdige med de 10%. De KB medlemmer, der stopper efter GF, vil få 

rapporten tilsendt. 

 

4.  Sager fremkaldt af udviklingen 
 

5. Hovedbestyrelse 
 

 Punkter fra Hovedbestyrelsens dagsorden til behandling eller orientering. 
Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette ved mødet start  
 

 5.2 Evaluering af faglige selskaber 

Bilag: 

a) Evaluering af de faglige selskaber – september 2019 

b) Beslutnings- og orienteringsnotat 

c) Revideret budgetramme for faglige selskaber  

 

Indstilling:  

Det indstilles,  

1) at hovedbestyrelsen beslutter de formelle beslutningspunkter i bilag b 

2) at hovedbestyrelsen beslutter at indstille de praktiske ændringer i 

bilag b til Formandsforum mhp. revision af den administrative 

retningslinje for de faglige selskaber 

3) at hovedbestyrelsen tager orienteringspunkterne i bilag b til 

efterretning. 

 

Sagshistorik:  

HB møde, d. 20. juni 2019, punkt 5.9: Evaluering af faglige selskaber 

 

Bemærkning: 



 

 

Med henblik på at vurdere om de faglige selskaber fungerer efter hensigten 

og få et 

vidensgrundlag at basere eventuelle ændringer på, er det besluttet, at de 

faglige selskaber skal evalueres. Evalueringen er blevet foretaget af 

forbundssekretariatet siden januar 2019. 

 

Bilag a indeholder den samlede evaluering. 

 

Bilag b indeholder en række beslutningspunkter som forretningsudvalget 

anbefaler og indstiller til beslutning i hovedbestyrelsen. I bilag b er der 

desuden en opstilling af praktiske ændringer, der skal drøftes af 

hovedbestyrelsen og eventuelt indstilles til formandsforum med henblik på 

revision af den administrative retningslinje for de faglige selskaber. Endelig 

indeholder bilag b en opstilling af de initiativer, forbundssekretariatet 

allerede har indført og de initiativer, forbundssekretariatet planlægger at 

arbejde med fremadrettet på baggrund af evalueringen.  

 

Bilag c er et udkast til revideret budgetramme, da den gældende ramme 

skal ændres i tilfælde af, at beslutningspunkt 4 vedtages. 

 

Følger hovedbestyrelsen de fremlagte indstillinger til ændringer af faglige 

selskaber betyder det, at standardkommissorie for faglige selskaber skal 

revideres. Det reviderede standardkommissorium vil på baggrund af 

drøftelsen i dag blive fremlagt til orientering på hovedbestyrelsens møde den 

21. november. Formandsforum vil endvidere på baggrund af drøftelsen i dag 

få fremlagt en revideret version af administrativ retningslinje nr. 11 til 

beslutning på mødet den 12. december.  

 

Kommentar fra KB: 

Der skal være en plads pr kreds.  

Den lokale koordinator er meget udfordret i forhold til at holde fokus på alle 

selskaber og hvad der er aktuelt 

Det lokale og det centrale skal tænkes sammen og ikke være hinandens 

konkurrenter  

Pas på ikke at tage luften ud af de lokale aktiviteter 

 

 

 5.3.1 Forundersøgelse om medlemmernes behov for digitale løsninger 

 

Bilag: 

a) Rapport: Forundersøgelse om medlemmernes digitale behov for 

digitale løsninger 

b) Notat om forundersøgelse af medlemmernes behov for digitale 

løsninger 

 

Indstilling:  

Det indstilles,  



 

 

1) at hovedbestyrelsen drøfter bilag a og b.   

2) at hovedbestyrelsen beslutter, at medlemmernes behov for digitale 

løsninger bedst imødekommes via udviklingen af et mobilvenligt 

mit.sl.dk. 

 

Sagshistorik:  

Hovedbestyrelsen, den 28.marts 2019, pkt. 5.4, Medlemsprojektet: Vi er 

Socialpædagogerne.  

 

Bemærkning: 

På hovedbestyrelsens møde den 28. marts 2019 blev det besluttet at 

igangsætte en forundersøgelse af medlemmernes, forbundssekretariatets og 

kredsenes behov for digitale løsninger, som skulle kvalificere eventuelle 

senere beslutninger. Undersøgelsen er udført af det eksterne bureau, 

Seismonaut, som har interviewet et bredt udsnit af medlemmer.  

Brian Landbo, Seismonaut deltager på mødet og vil fremlægge 

hovedkonklusionerne på undersøgelsen. 

 

Medlemmernes behov koncentrerer sig især om forhold, der vedrører deres 

ansættelse, værdi, faglighed, ”ensomhed” og forbundets tilgængelighed. Det 

vurderes, at en del af de behov kan imødekommes via udviklingen af det 

digitale værktøj mit.sl.dk. Forudsætningen for et velfungerende mit.sl.dk er, 

at Føniks er implementeret og baseres på kvalitetssikret og ensartet 

medlemsdata. Hvis udviklingen af et mobilvenligt mit.sl.dk mod forventning 

viser sig ikke at løse de behov, som medlemmerne udtrykker i 

undersøgelsen, vil det blive taget op med hovedbestyrelsen på et senere 

tidspunkt.  

 

Undersøgelsen peger ligeledes på ønsker og forventninger til forbundets 

tilgængelighed, som ikke kan løses digitalt. Det ligger imidlertid udenfor 

denne undersøgelse. Forretningsudvalget vil derfor på et senere tidspunkt 

foreslå hovedbestyrelsen at igangsætte en egentlig undersøgelse af 

tilgængelighed.   

 

Kommentar fra KB: 

God ide, at få etableret mit SL, som et lukket forum 

 

 5.3.2 Forundersøgelse vedr. tilbud om kompetenceudvikling til 

medlemmerne gennem Socialpædagogerne 

 

Bilag: 

a) Notat om forundersøgelse af tilbud om kompetenceudvikling til 

medlemmerne gennem Socialpædagogerne 

b) Medlemsundersøgelsen 

c) Lederundersøgelsen  

d) Notat fra Oxford Research: Muligheder for udbud af 

kompetenceudvikling til Socialpædagogernes medlemmer 



 

 

 

Indstilling: 

Det indstilles,  

1) at hovedbestyrelsen drøfter resultaterne af forundersøgelsen vedr. 

tilbud om kompetenceudvikling til medlemmerne gennem 

Socialpædagogerne, samt 

2) at hovedbestyrelsen beslutter, at forretningsudvalget arbejder videre 

med et konkret forslag på tilbud om kompetenceudvikling til 

medlemmerne gennem Socialpædagogerne på markedsvilkår. 

 

Sagshistorik:  

Hovedbestyrelsen, den 28.marts 2019, pkt. 5.4, Medlemsprojektet: Vi er 

Socialpædagogerne.  

 

Bemærkning: 

På hovedbestyrelsens møde den 13. marts 2019 blev det besluttet i regi af 

medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’ at afsætte midler til en 

forundersøgelse af mulighederne for at tilbyde kompetenceudvikling til 

medlemmerne gennem Socialpædagogerne. Forundersøgelsen består af tre 

elementer: 

- En medlemsundersøgelse 

- En lederundersøgelse 

- Et notat fra Oxford Research.  

 

Medlemsundersøgelsen viser, at medlemmerne er interesseret i at benytte 

sig af tilbud om kompetenceudvikling / efter-videreuddannelse tilrettelagt af 

Socialpædagogerne. Ca. en femtedel er villig til at betale noget af 

kursusprisen, knap halvdelen vil måske, mens den resterende del ikke er 

villig til at lægge nogen penge selv. Medlemmerne tror ikke, at 

sandsynligheden er så stor for, at deres arbejdsgiver vil betale.  

 

I lederundersøgelsen er der mere opbakning til, at de som arbejdsgivere vil 

betale for kompetenceudvikling tilrettelagt af Socialpædagogerne (79 % har 

svaret meget sandsynligt og sandsynligt).  

 

 

Oxford Research notatet fremhæver fire niveauer at tilbyde 

kompetenceudvikling på, henholdsvis temaaftener, korte redskabskurser, 

længere ikke-kompetencegivende kurser og kompetencegivende kurser. 

Andre fagforeninger organiserer typisk deres tilbud af kompetencegivende 

kurser i en parallel kursusvirksomhed.  

 

Notatet understreger, at det er dyrt at etablere og drive en 

kursusvirksomhed på markedsvilkår, men at det blandt de fagforeninger, der 

gør det, løber rundt.  

 

Kommentar fra KB: 

Det undre ikke at lederne kan være interesseret, selv når der er 



 

 

egenbetaling 

For lederne er der op startet mulighed for master class 

 

 5.3.3 Forslag til fælles indsats: Stressvejledning 

 

Bilag: 

a) Forslag til fælles indsats: Stressvejledning 

 

Indstilling:  

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, at igangsætte pilotprojektet om 

fælles stressvejledning som beskrevet i bilag a. 

 

Sagshistorik:  

Hovedbestyrelsen, den 7. februar 2019, punkt 5.1, 2. behandling af 

medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’. 

Hovedbestyrelsen, den 28. marts 2019, punkt 5.4, Medlemsprojektet Vi er 

Socialpædagogerne, bilag a  

 

Bemærkning: 

Det er hovedbestyrelsen, der beslutter de fælles indsatser, der sættes i gang 

i regi af 

medlemsprojektet. Hovedbestyrelsen havde på sit møde d. 7. februar en 

behandling af idéer til fælles indsatser i medlemsprojektet. På baggrund af 

opsamlingen på hovedbestyrelsens behandling, har forretningsudvalget og 

forbundssekretariatet arbejdet videre med idéerne til de fælles indsatser i 

medlemsprojektet og foretaget vurderinger ift. økonomi, kompetencer, 

timing mv. Som den næste indsats i medlemsprojektet indstiller 

forretningsudvalget Stressvejledning, som en fælles indsats.   

 

I bilag a er beskrevet et pilotprojekt omkring stress samt et medlemstilbud 

om telefonisk stressvejledning til vores medlemmer med en økonomisk 

ramme op til 500.000 kr. Pilotprojektet påbegyndes efter en eventuel 

beslutning i hovedbestyrelsen og kører op til et år, hvorefter projektet 

evalueres(efterår 2020). 

 

Kommentar fra KB: 

Et godt initiativ – men endnu en opgave, der skal løses af kredsene 

Det bør være i den lokale kreds, at vejledningen til ”egne” medlemmers 

stress starter op. 

Hvordan kommer viden eller medlemmet retur til egen kreds 

Er der visitation til at få vejledning – ellers kan alle ledige/med socialsager 

være kandidat til at deltage 

Godt med et projekt til at undersøge om det vil give værdi for medlemmerne 

 

   

  



 

 

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: 2. kvartals budget revision  

 

Der skal jf. HB cirkulære udarbejdes budget regulering efter hvert kvartal 

Mon vil på mødet gennemgå de foreslåede budgetændringer. 

 

Bilag:  
Budget 2019, halvårsregnskabet og budget ændringer 

 

Behandling: 
 Mona redegør for regnskabet i forhold til ½ årsbudgettet.  

 Umiddelbart, har vi ikke fået så meget i kreds indtægt, som 

budgetteret, men tilgengæld mere i AKUT-tilskud end beregnet. FU 

forventer at indtægterne udligner sig i forhold til kredstilskud/akut-

midler – således at indtægten samlet bliver, som budgetteret 

 I forhold til interne lønningerne og lønudgifter, så er der et øget 

tilskud til en af de centrale puljer, og der har været udbetaling af 6. 

ferieuge, der har rokket ved det budgetterede 

 Familieplejeudvalget har brugt flere midler end budgetteret – hvilket 

kan forklares med øget politisk deltagelse og aktivitet. 

 Udfordringen på indtægts siden bør vi ikke gøre noget ved – 60.000 

er ingen ting i forhold til indtægt på ca. 10 mio. 

 

Beslutning: 
Budgettet er vedtaget og afventer en skriftlig anmodning fra 

familieplejeudvalget om øget budget 

 

 6.2 Sagsfremstilling: Budget 2020 
 

På baggrund af de tidligere drøftelser af budget 2020 ligger der nu et budget 

for 2020 – budgettet er allerede ”indskrevet” i det skriftlige materiale til GF. 

Dette forhindre ikke, at hvis KB vil ændre i budgettet, kan det stadig ske. 

 

Mona vil på mødet gennemgå budgettet og have nedslag på de forhold, der 

kræver en nærmere drøftelse i KB 

 
Bilag:   
Budget 2020 
 
Behandling: 

 Mona gennemgår budgettet, der lægger sig tæt op af 

sammenligningsåret 2018 

 Midlerne til TR-aktiviteter er tilbage til 2018-niveau. Dvs. der 

planlægges ikke med et to-dags TR-møde i 2020 

 Der vil i 2020 være en periode med dobbelt lønning, i forbindelse med 

en ansats returnering fra barsel.  

 Vi skal se budget 2020 stift i øjnene 



 

 

 Men det er op til den nye KB at holde øje med udviklingen 

 Vi ser, at det var en rettidig handling at flytte kontor 

 De særlige midler er en nødvendighed, for at opretholde nuværende 

driften 

 
Beslutning: 
Med ovenstående bemærkninger godkender KB budgettet for 2020, til 

endelig vedtagelse på GF 

  

7. Tema - udgår 
  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

 TR udvalget 

 Pædagogisk udvalg 

 Senior udvalg 

 Familieplejenetværk 

 Ledersektionen 

 

FU har i perioden afgivet hørringssvar til Børne og ungepolitikken i Esbjerg kommune 

 Hørringssvar 

 

Initiativpuljen: Vil du have 10.000 kr. 

Status på midler givet til medlemmer i kreds Sydjylland 

  

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen 

Kredsformand 

Anne-Dorthe Jeppesen 

Kontorleder 

 


