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GENERALFORSAMLING 

Velfærd skal på 
dagsordenen ved 
kommunalvalget

Kommunale besparelser og Overenskomst 2018 
var blandt hovedemnerne i beretningen 

132 stemmeberettigede medlemmer deltog i kredsens årlige 

generalforsamling, der fandt sted 13. september på Folke-

hjem i Aabenraa. 

 I sin første mundtlige beretning som kredsformand hæf-

tede Finn Harald Rasmussen sig ved det paradoksale i, at  

Christiansborg-politikerne aktuelt drøfter skattelettelser til 

de mest velbjærgede, mens mange kommuner efter 10 år med 

kommunalreformen fortsat er presset på de sociale udgifter. 

 Det udmønter sig i besparelser i kommunerne, og i den 

forløbne perioder er det især gået hårdt ud over medlemmer 

og berørte borgere i Esbjerg Kommune. Med udsigt til bespa-

relser på yderligere 143 mio. kr. over de næste fem år havde 

formanden svært ved at se lys forude efter sidste års spare- 

og fyringsrunde, som han mente nærmest havde karakter af 

en massakre. 

 Også de fleste andre kommuner har været udsat for be-

sparelser, så det efterhånden er svært at se, hvordan der kan 

skæres mere. 

 – Vi er ved at være dér, hvor bl.a. de udviklingshæmmede 

sidder tilbage i deres pæne boliger som tilskuere til eget liv, 

sagde Finn Harald Rasmussen.

 Han beklagede også de mange lukninger af døgninsti-

tutioner, som har medført, at stadig flere børn og unge an-

bringes i familiepleje – med flere mislykkede anbringelser til 

følge, som hverken menneskeligt eller samfundsøkonomisk 

er i orden. 

TÆNK JER OM VED VALGET

Alt i alt fandt Finn Harald Rasmussen det vigtigere end nogen 

sinde at sætte velfærd på dagsordenen ved det forestående 

kommunalvalg:

 – Kommunerne tør næppe gennemføre nye voldsomme 

besparelser her i valgåret, men hvad sker der så bagefter?  

– Jeg kan kun opfordre til, at man tænker sig godt om, inden 

man sætter krydset, lød det.

 Formanden lovede, at man fra kredsens side er klar til at 

holde lokalpolitikerne fast på det, de siger eller lover i valg-

kampen og i den ”kandidattest”, som forbundet har i støbe-

skeen. 

ØNSKER OM LØNSTIGNINGER GÅR IGEN

Finn Harald Rasmussen takkede for de mange input fra med-

lemmer og tillidsrepræsentanter til Overenskomst 2018. 

 – Trods et bredt spekter af forslag går ønsket om lønstig-

ninger igen i mange af de forslag, vi har modtaget. Også fra 

vores ledere er der krav om højere løn og grundløn samt sik-

ring af lokale lønmidler, fastslog han. 

 Under den korte debat om beretningen udtrykte Michael 

Soulié, ansat ved Udviklingscenter Ribe, frygt for, at Esbjerg 

Kommune ville forsøge at spare penge ved at udlicitere so-

cialpædagogiske opgaver – med mulige konkurser til følge. 

 Familieplejer Birgitte Korsgaard savnede omtale af fami-

lieplejernes ønsker og krav til løn- og arbejdsforhold, som 

tidligere var sendt til kredsen.

 Finn Harald Rasmussen svarede, at man ved kommunal-

valget vil have fokus på eventuelle forsøg på konkurrence-

udsættelse. Han forsikrede også, at man er opmærksom på 

familieplejernes vilkår, men at problemet er, at der ikke er en 

overenskomst på området. 

 Beretningen blev enstemmigt vedtaget, Efterfølgende 

blev Finn Harald Rasmussen genvalgt til kredsformand uden 

modkandidat. 

Finn Harald Rasmussen 

om kommunalvalget: 

– Jeg kan kun opfordre til, 

at man tænker sig godt 

om, inden man sætter 

krydset.
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SYDJYLLAND

Ekstra faglig sekretær 
frem for frikøb 

At årets generalforsamling fandt sted allerede 13. september, 

skyldtes et ønske om snarest muligt at styrke det faglige ar-

bejde på kredskontoret, efter at man i den forløbne periode 

måtte sige farvel til to erfarne kræfter: først den mangeårige 

kredsformand Michael Madsen, der på kongressen i oktober 

2016 blev valgt til ny forbundskasserer, og siden faglig sekre-

tær Charlotte Vallø Nielsen, der i marts i år gik på efterløn. 

Samtidig ønskede man at erstatte de hidtidige midlertidige 

frikøb af kredsbestyrelsesmedlemmer til opgaver med at 

realisere fagstrategien Socialpædagogerne i fremtiden med 

en mere permanent løsning. 

KAMPVALG OM DE FAGLIGE SEKRETÆRPOSTER

Derfor foreslog kredsbestyrelsen at gå fra to til tre faglige 

sekretærer. Forslaget blev vedtaget, og hele fem kandidater 

stillede op til de tre faglige sekretærposter. 

 Der var genvalg af Poul Flack-Jensen, der har været faglig 

sekretær og næstformand, siden kredsen blev stiftet i 2007. 

Jacob Bøegh Larsen, der i perioden har været fuldtidsfrikøbt 

til arbejdet med fagstrategien, blev også valgt. Endelig opnå-

ede Mona Køhlert valg som faglig sekretær og kredskasserer. 

Hun har siden Charlotte Vallø Nielsens fratræden været kon-

stitueret og frikøbt på halv tid til disse poster. 

 Mona Jørgensen, der i længere tid har været frikøbt på 

halv tid, bl.a. som tovholder for kredsens Fokus på faget-

møder, samt Britta Hedegaard, der også stillede op, opnåede 

ikke valg. 

SOLID ØKONOMI BAG BESLUTNINGEN 

Før valgene udtrykte enkelte deltagere bekymring for den 

ekstra udgift, som forslaget indebar. 

 Regnskabet for 2016 og det vedtagne budgetforslag for 

2018 viste dog, at kredsen har en solid økonomi. Ved indgan-

gen til 2017 var formuen på godt 2,9 mio. kr., og ved udgangen 

af 2018 vil der fortsat være ca. 1,9 mio. kr. i kassen. 

 – Vi har kigget på økonomien, og det kan godt være, at det 

på sigt vil koste lidt af formuen. Vi vil løbende følge udviklin-

gen, men vi er velkonsoliderede og har jo altid været enige 

om, at vi ikke skal samle til huse, men bruge pengene på at 

styrke det fagpolitiske arbejde, sagde kredsformand Finn Ha-

rald Rasmussen. 

 Han understregede, at alle beslutninger på generalfor-

samlingen kun gælder for de næste to år, og at man derfor 

kan sadle om, hvis det bliver nødvendigt. 

Fra venstre: Kira Persson (nyvalgt), Michael Soulié 

(nyvalgt 1. suppleant), Finn Harald Rasmussen (kreds-

formand og hovedbestyrelsesmedlem), Annette Mad-

sen, Carsten Buje Johansson, Poul Flack-Jensen (faglig 

sekretær og hovedbestyrelsesmedlem), Birgitta Bojesen 

(nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem), Jeanette Stokholm, 

Maja Kousgaard Frandsen (nyvalgt), Mona Køhlert 

(nyvalgt faglig sekretær og kredskasserer), Britta Hede-

gaard, Susanne Kristensen (nyvalgt), Jakob Bøegh Larsen 

(nyvalgt faglig sekretær), Jesper Larsen.

Per Stevns Østenfjeld og Tom Arne Hansen blev valgt som 

hhv. 2. og 3. suppleant. 

Generalforsamlingen valgte desuden en kongres-

delegation på 20 medlemmer (inkl. kredsbestyrelsen) 

samt en suppleant. 

Se www.sl.dk/sydjylland under Generalforsamling 

Det blev besluttet 

  •  Kredsen holder generalforsamling med minimums-

dagsorden i 2018, så punkterne beretning, regnskab, 

fremtidigt arbejde og budget udgår.

 • Kredsbestyrelsen består fortsat af 13 medlemmer. 

 •  På kredskontoret vil der fremover være fire frikøbte 

politikere – formanden og tre faglige sekretærer. 

Jacob Bøegh Larsen (t.v.), 

Mona Køhlert og Poul Flack-Jensen 

udgør det nye team af faglige 

sekretærer.

DEN NYE KREDSBESTYRELSE


