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Ikke overforbrug – men underfinansiering  
 
Det er ikke nok med hensigtserklæringer. Der skal tilføres midler til det sociale område, 
fastslog kredsformanden i sin beretning  
 
Af journalist Carl Ancher Pedersen 
 
Som udgangspunkt glædede Finn Harald Rasmussen sig over den nyligt indgåede 
økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, der tilfører kommunerne ekstra 2,2 mia. 
kr. og – for første gang i mange år – sætter særligt fokus på det specialiserede socialområde.  
 – Men når vi så ser, hvordan det sociale område er blevet prioriteret i forbindelse med 
kommunernes budgetlægning, er der meget lang vej i forhold til at give området det løft, som 
det trænger så hårdt til. Nogle steder har pengene fra regeringsaftalen afværget de værste 
besparelser, men flere steder er der sorte skyer over området, sagde han og nævnte blandt 
andet Esbjerg og Kolding, hvor der lægges op til store besparelser. 
 – Man taler om overforbrug på det sociale område, men man kunne også tale om 
underfinansiering, fortsatte han, og sluttede med en opfordring til både kommunal- og 
folketingpolitikerne om at sadle om:  
 – ellers risikerer vi at tabe rigtig mange års landevindinger på gulvet. Den nye socialminister 
Astrid Krag har en stor opgave med at genoplive socialpolitikken. Det er ikke nok med 
hensigtserklæringer. Der skal tilføres midler til området, og kommunerne skal påtage sig det 
ansvar, de har.  
 
Der skal to til en tango 
Finn Harald Rasmussen udtrykte tilfredshed med, at det ved overenskomstfornyelsen i 2018 
lykkedes fagbevægelsen at stå sammen og opnå et godt resultat i form at et tiltrængt lønløft.  
 Men der var malurt i bægeret med hensyn til familieplejerne, som det fortsat ikke er 
lykkedes at få overenskomstdækket.  
 – Der skal to til en tango, og KL har hverken svaret ja eller nej til det krav om overenskomst, 
som Socialpædagogerne stillede i december 2017, fastslog han. 
 Derudover beklagede formanden den splittelse, det har medført, at PLF er gået på banen 
som en konkurrerende fagforening for familieplejerne.  
 
Vi er Socialpædagogerne … 
Det fremgik også af beretningen, at kredsen er godt i gang med at virkeliggøre fagstrategien 
”Vi er Socialpædagogerne”, der handler om at gøre fagforeningen endnu mere attraktiv og 
vedkommende for medlemmerne.  
 Blandt flere initiativer til synliggøre organisationen nævnte kredsformanden 
”ringeprojektet”, hvor man pr. telefon går i dialog med medlemmerne samt et tiltagende 
antal arbejdspladsbesøg med et mål om at besøge 40 arbejdspladser pr. år.  
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Ind i kampen for en socialfaglig tilgang 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. Kun formandens beklagelse af, at den 
sundhedsfaglige tilgang i nogle kommuner vægtes højere end den socialfaglige tilgang, og at 
nogle arbejdspladser ansætter sundhedsfagligt personale frem for socialpædagoger blev 
kommenteret.  
 – Vi skal mere ind i kampen for en socialfaglig tilgang, som virker på den lange bane. Den 
sundhedsfaglige tilgang handler mere om symptombehandling. Det er vigtigt, at vi går i dialog 
om dette, sagde Nils Jørgensen, tillidsrepræsentant ved Kraftcentret i Esbjerg.  
 – Ja, det er et problem, når der ikke er et ligeværdigt forhold mellem de forskellige 
fagligheder. Det er kamp, vi skal tage – og en problemstilling vi skal tage op alle steder, hvor vi 
kan, replicerede formanden.  
 
 


