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REFERAT 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
d. 18. november 2019 

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

 

1. Formalia 
  

1.1 Indkaldt: Deltaget Afbud 

Finn Harald Rasmussen X  

Poul Flack Jensen 

- Går kl. 11.00 

X  

Jacob Bøegh X  

Mona Køhlert X  

Jeanette Stokholm X  

Christian Freund X  

Søren Lønborg Kristiansen  X 

Linda Holst X  

Tina Lorenzen X  

Ingrid Andresen X  

Birgitta Bojesen X  

Jesper Larsen X  

Lone Ellegaard Christensen X  

1.supl. Charlotte Søgaard Wollesen X  
 

  

 



 

 

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
 9. september 2019 

 godkendt 

 11.-12. november 2019 

 Godkendt, dog med bemærkning: Punkt 6: TR-udvalget – mødefrekvensen 

er 4 gange årligt 

  

1.3 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden godkendt, der flyttes lidt rundt på rækkefølgen, da Poul skal gå 

tidligt 

  

1.4 Referat af FU 
 13. september 

 3. oktober 

 11. oktober 

 22. oktober 

 25. oktober 

 6. november 

 

Ingen kommentar til referaterne 

  

1.5 Meddelelser 
- Finn orientere om de udmeldte besparelser i Haderslev, hvor alle medarbejder i 

beskæftigelsen er varslet ned i tid, samt enkelte afskedigelser. Kolding: Mange 

afskedigelser. Esbjerg: afventer at kommunen sætter gang i processen omkring 

udmøntning af besparelserne og endelig Varde: Lukning af et bosted, med 

efterfølgende afsked af de berørte medlemmer. 

 

- De af personalet, inklusiv jobkonsulent, der var på kredskontoret, hilste kort på 

bestyrelsen og præsenterede deres arbejdsområde. 

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 

 3.1 Sagsfremstilling: Opsamling fra KB konferencen 
 
På bagkant af konferencen vil FU gerne samle op på eventuelle forhold, som KB 

mener, bør være med fra starten. 

  
 

Bilag: 
Arbejdsgrundlaget 2019-2021 

 
Indstilling: 
FU indstiller til, at vi drøfter overordnet indholdet i arbejdsgrundlaget  



 

 

 
Behandling: 

 Vigtighed at få deltidsansattes ret til fuldtid italesat overfor 

beslutningstagerne samt et generelt fokus på deltidsproblematikker. 

 Fokus på uddannelsen og sikring af socialpædagogisk faglighed på 

uddannelsen samt den vigende søgning til uddannelsen 

 Der mangles afsnit omkring uddannelse og seniorerne 

 Revidere grundlaget for TR intro og TR udviklingssamtale 

 Der bør ses på de lokale TR-aftaler – i forhold til at tillæg gradueres i 

forhold til ansættelsesgraden  

 Generelt se på TR-honorering 

 Forberede TR til at gå ind i de lokale lønforhandlinger – øget fokus på 

de lokale TR-netværksmøder 

 Evt. på næste KB-møde drøfte uddannelsen, som et tema punkt 

 Overenskomst 2021 vil være et punkt i arbejdsgrundlaget (- Finn er 

inviteret til det første møde omkring OK-forhandlingerne) 

 
Beslutning: 
 

4. Hovedbestyrelse 
 

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

 4.1 HB: 5.1: Medlemsundersøgelse (MSI) 2019 

Kommentar fra KB: 

 På samtlige paramenter ligger kreds Sydjylland over gennemsnittet i 

Socialpædagogerne – 2-3-4 point højere 

 Som kreds har vi her et pejlemærke, om at vi er på rette vej 

 Efter HB vurdere FU, om der skal komme en konsulent og fremlægge 

kredsresultatet på januar KB-mødet 

 Vi skal ikke hvile på lauerbærene – så selvfølgelig skal der ses på 

forberednings potentialerne fra undersøgelsen 

 Vi har meget viden fra temageneralforsamling og fra projekt 

medlemsopkald 

 

 4.2 HB: 5.2: 2. behandling af analyse af opgave- og ressourcefordelingen mellem 

forbundssekretariatet og kredse i Socialpædagogerne 

Kommentar fra KB: 

 Bekymring omkring indstilling omkring øget understøttelse af lokalpolitisk 

interessevaretagelse – er det hjælp til fortolkning af diverse kommunale 

tal eller er det i forhold til politisk ensretning 

 Der kan ikke fastsættes et ”normeringstal for ansatte/valgte” der er ens 

for alle kredse – der skal være mulighed for at tage højde for lokale 

forhold omkring anciennitet blandt de ansatte/ refusion for salg af 

arbejdskraft osv. 

 Der er nogen forundring over, at det konkluderes, at ressourcerne er 

rigtig fordelt. I forhold til den store analyse, og at det netop var 

ressourcespørgsmålet som foranledigede analysen, mangler der 



 

 

begrundelser for den konklusion.  Det skal drøftes på HB mødet. 

 Hvad gør vi når særtilskuddene ophører. Opgaverne fortsætter som drift. 

 Næsten alle kredse står til at bruge af formuen, for at få dækket driften 

 

 4.3 HB: 5.5: Budgetkontrol 3. kvartal 2019(forbund) 

Kommentar fra KB: 

 Tages til efterretning 

 

 4.4 HB: 5.6: Budget 2020 

Kommentar fra KB: 

 Ønske om frivilligt at kunne fra/til vælge kalenderen 

 Det bør være et tilvalg om man vil have kalender/medlemsblad 

 At medlemmerne selv skal afhente kalender på de lokale kredskontorer – 

virker måske ikke helt – det vil skabe utilfredshed 

 ”Shit storm” på Facebook sidste år omkring manglende kalender, kan 

ikke bruges til et generel billede af efterspørgslen for kalenderen 

 Ok at tidsskriftet offentlig ledelse frafalder  

 Spørgsmål om hvorfor lønbudgettet i forbundssekretariatet udvides? 

 

 4.5 HB: 5.7: Prioritering af kommende fælles indsatser i ’Vi er Socialpædagogerne’ 

Kommentar fra KB: 

 Godt initiativ omkring ansøgningstjek og CV – spørgsmål om hvor 

opgaven løses – faglig afdeling eller a-kassen? 

 Stolt socialpædagog – godt initiativ 

 

 4.6 HB 5.8: Forslag om åbent vindue for lønforsikring 

Kommentar fra KB: 

 Godt initiativ 

 Måske kan nogle medlemmer, som er ved at opbygge rettigheden, blive 

utilfredse 

 Tidspunktet er velvalgt – i forhold til de besparelser der foretages p.t. – 

og giver et godt argument for TR, i forhold til de besparelser der evt. kan 

komme i fremtiden 

 Hvordan er de studerende stillet? 
 

 

 4.7 HB 5.9: Udtagelse af krav til overenskomstfornyelsen OK20 med Dansk Erhverv 

Arbejdsgiver 

Kommentar fra KB: 

 Tvivl om processen i forhold til om delresultater bliver vurderet i HB eller 

i overenskomst udvalget 

 

 4.8 HB 5.10: Konfliktvejledning 2020 

Kommentar fra KB: 

 God ide at nedsætte perioden for tilmelding før en evt. konflikt, mod at 

have en bindingsperiode efterfølgende 

 Afsøge forslaget om en generel bindingsperiode – evt. forslag til 

kongressen 

 

 4.9 HB 5.11: 1. behandling af kongrestema 2020 

Kommentar fra KB: 

 Undrende over at der ikke nedsættes et kongresforberedende udvalg 

 3 rigtig gode temaer og godt at overenskomst spørgsmål bliver behandlet 

på kongressen 

 Godt med mulighed for at evaluere de initiativer der er sat i værk 



 

 

 Der bør være en form for kongresforberedende udvalg – selv om det ikke 

er en kongres, som vanlig, det kongres forberedende udvalget kan have 

en anden rolle, men det bør være der 

 Der er i forvejen fora, der kan håndtere de enkelte temaer – og selve 

processen vil blive behandlet i HB 

 

 4.10 HB 5.13: Opdatering af eksternt organisationscirkulære nr. 10 i forhold til GDPR 

Kommentar fra KB:  

 Lægges op til kraftig stramning af TRs forvaltning af personfølsom data 

 Tages til efterretning 

 

 4.11 HB 6.1: Varsling om valg af dirigenter for HB møderne samt suppleringsvalg til 

HB udvalg 

Kommentar fra KB: 

 Alle dirigenter til HB er på valg, så Poul skal fremsende motiveret 

ansøgning, hvis han ønsker genvalg 

 De øvrige udvalg – har behov for indsupplering af nye medlemmer. (Poul 

sidder i ligestillingsudvalget og Finn i vedtægtsudvalget) 

   

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
  

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: Budget revision 3. kvartal 

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

Mona vil på mødet gennemgå regnskabet og budget ændringerne 

 
Bilag: 
Regnskab 3. kvartal – budget revision 

Kommentar til budget 

Ansøgning fra familieplejeudvalget om øgning af budgettet for udvalget 

Medlemstal oktober 2019 

 
 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB drøfter budgettet og stiller uddybende spørgsmål, for at få 

kendskabet til kredsens økonomi. 

FU indstiller til at budgetændringerne tages til efterretning 

 

 
Behandling: 

 Mona gennemgår regnskabet og forslaget til budget ændringer 

 Der er udsigt til et underskud på kr. 600.000 – dog ligger der en pulje 

hensat fra 2018 i forhold til arbejdsgivers krav om refusion, der ikke er 

opkrævet, som vil blive tilbageført ved års afslutningen. Derfor vil 

underskuddet formodentlig blive reguleret 

 Kredsen har mistet mange familieplejere og det har en betydning for 

indtægten 



 

 

 Jacob redegør for den politiske bevågenhed på familieplejeområdet og 

dermed det øgede behov for midler 

 Fint at der forsat er fokus på familieplejerne 

 Vurdere om kredsens kørsel til familieplejeudvalgsmøderne, skal konteres 

andet sted 

 

Beslutning: 
KB tager gennemgangen til efterretning og godkender de forskellige 

budgetændringer 

  

7. Tema 
  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

 TR udvalget 

 Pædagogisk udvalg 

 Senior udvalg 

 Familieplejenetværk 

 Ledersektionen 

 

 

10. 

 

 

Eventuelt 
Jacob orientere om at programmet for Fokus på Faget 2020 er færdig 

 

 

 

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen 

Kredsformand 

Anne-Dorthe Jeppesen 

Kontorleder 

 


