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Referat 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
d. 25. marts  

Mødet afholdes på kredskontoret i Esbjerg 
 

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 X  

Susanne Kristensen X  

Carsten Buje Johannesen X  

Maja Kousgaard Frandsen X  

Britta Hedegaard  X 

Kira Persson  X 

1. supl. Michael Soulie X  
 

  

 

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
- Godkendelse af referat fra mødet d. 4. februar 

- Referatet er godkendt 

  

 

 



 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden er godkendt 

  

1.4 Referat af FU 
Referater fra FU 

- 8. februar 

- 21. februar 

- 15. marts 

 

Ingen kommentar til FU-referaterne 

 

  

1.5 Meddelelser 
 Finn vil orientere om den aktuelle situation på familiepleje området  

(vedlægges SL c notater) 

  

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 

 3.1 Sagsfremstilling: Karens bestemmelser m.m.  
 

På sidste KB møde hæftede KB sig ved et punkt på et FU-møde, hvor et medlem 

havde fået hjælp. 

Situationen omkring medlemmet var, at hun havde meldt sig ind i sidste øjeblik, 

og havde inden da, ikke ytret sig positiv om SL på arbejdspladsen. Det havde 

skabt utilfredshed hos medlemmerne, at vedkommende så kunne få hjælp fra 

kredsen da hun meldte sig ind. 

Dette medførte, at KB ønsker en nærmere drøftelse af karens bestemmelserne. 

 

 
Bilag:  

Organisations cirkulære 8: Medlemmers ret til juridisk og økonomisk støtte 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at det kun er cirkulæret der drøftes og ikke den konkrete 

personsag  

 

Behandling: 
 Organisationscirkulæret beskriver meget fint i hvilke situationer der kan 

ydes hjælp uden karens - men der er en ”achielleus hæl” ved at 

vedkommende måske i tidligere stillinger kunne have været medlem, men 

undladt det. Desværre ændrer det ikke ved rettighederne til hjælp i den 

pågældende stilling 

 På et TR møde kan karensbestemmelserne evt. vendes, men FU overveje 



 

 

om der med en enkel henvendelse skal undervises yderligere i området. 

 

 Når et nyt medlem er i karens perioden – er der begrænsede rettigheder, 

men hvordan med forhold opstået før indmeldelsen 

 

 
Beslutning: 
KB beslutter at der bør udformes et forslag til ændring af 

organisationscirkulæret. Hvor der tages forbehold til tidligere arbejdspladser, og 

at der ikke kun ses på den konkrete stilling  

– FU vil udarbejde en formulering til vedtægtsudvalget. 

 

 3.2 Sagsfremstilling: Generalforsamling 2019 
 

Generalforsamlingen er fastsat til d. 23. oktober 2019, og vil blive afholdt på 

Hotel Scandic, Kolding. 

FU er gået i gang med planlægningen (se køreplan) – og har udarbejdet første 

udkast til budget 2020. Budgettet skal ses som vejledende, hvor kun aktiviteter 

fra 2018 og 2019 er videreført til 2020. Fremtidige arbejde kan påvirke budgettet 

yderligere. 

Desuden bør KB begynde at forholde sig til indholdet i den skriftlige beretning 

 
Bilag: 
Køreplan GF 2019 

Regnskab 2018, budget 2019, budget 2020 

Arbejdsgrundlaget 2017-2019 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at det fremtidige arbejde og dispositionen for den skriftlige 

beretning drøftes, samt at den interne køreplan for behandling af GF på KB 

møderne godkendes 

 

Behandling: 
 Finn gennemgår den interne køreplan for forberedelsen op til GF 

 Mona gennemgår vejledende budget 2020. Lønudgifterne drøftes, især set 

i lyset af at der vil være en dobbelt lønning i en periode i 2020. Det er 

endnu ikke klarhed over hvordan det reelle billede af 2020 kommer til at 

se ud. 

 KB har en længere drøftelse af arbejdsvilkår for kreds ansatte, hvor det er 

vigtigt ikke at sammenligne arbejdsvilkårene på en institution med 

vilkårene på kredskontoret. 

 KB drøfter dirigent på GF og fordelene ved at have to dirigenter. 

 Finn redegør for tankerne omkring indholdet i den skriftlige beretning. 

 Poul redegør for at medlemsopkaldene formodentlig vil være en del af det 

fremtidige arbejde, hvor svarene bliver et tilbagevendende punkt for KB 

at arbejde med. Organisering og arbejdspladsbesøg skal indarbejdes i 

fremtidige arbejde, samt de studerende rolle, som ”aktivister” på UCérne. 



 

 

 Rent visuelt er det en god ide at placerer det fremtidige arbejde i kasser 

inde i den skriftlige beretning. 

 
Beslutning: 
KB godkender køreplanen for forberedelse op til GF. 

KB godkender to dirigenter – KB indstiller til FU at finde dirigent kandidaterne. 

KB tager redegørelsen omkring den skriftlige beretning til efterretning og FU 

arbejder videre med beretningen. 

 

 

 3.3 Sagsfremstilling: Dispensations sag  
 
FU har i den foregående periode haft tre dispensationssager. Der har været tale 

om en leder og to medlemmer, der tidligere havde dispensation og nu havde 

søgt andet arbejde og dermed dispensation igen. 

 

 

Bilag: 
Resume af dispensations sager 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB tager dispensationerne til efterretning 

 

 
Behandling: 
Finn redegør for dispensationerne – dispensationen for lederen er ”trukket 

tilbage”, da vedkommende i forvejen er i en faglig organisation, der har en 

lederoverenskomst på det kommunale område. 

 
Beslutning: 
KB tager dispensationerne til efterretning 

 

 3.4 Sagsfremstilling: Flextids aftale 
 

Kredsen får ansøgninger fra arbejdspladser, hvor socialpædagoger går side om 

side med socialrådgiver og kontorpersonaler – hvor forskellene i 

arbejdstidsaftalerne viser sig i muligheden for fleksibel arbejdstid. Derfor oplever 

vores medlemmer ofte at de ikke har samme muligheder i tilrettelæggelsen af 

deres daglige arbejde – hvor privatliv og arbejdsliv kollidere. 

FU har derfor udarbejdet en flextids aftale, der kan indgås på arbejdspladser 

med ovenstående problematik 

 
Bilag: 
Udkast til flextids aftale 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB drøfter aftalen, og tage stilling til, om det fremad skal være 



 

 

en mulighed for at indgå en flextids aftale for visse af vores arbejdspladser 

 
Behandling: 

 Mona redegør for bevæggrundene – hvis KB godkender forslaget, vil det 

blive indarbejdet i kredsens arbejdstidspolitik. 

 Intensionen er ikke at sælge ud, men at afgrænse de situationer hvor 

aftalerne kan indgås 

 Aftalen kan gælde både for 64.01 og særlige stillinger. Aftalen kan ikke 

gælde på de arbejdspladser hvor der er døgndækning, men udelukkende 

der, hvor arbejdet er i dagtiden (8-16). Det handler om arbejdspladser, 

hvor vores medlemmer arbejder sammen med medarbejdere på bl.a. 

HK´s og DS´s overenskomster, hvor de er omfattet af aftaler om fix og 

flextid. 

 Det kan være et stort ønske fra medlemmerne på visse arbejdspladser. 

 Der kan ligge en overvejelse i at rejse flextid, som et overenskomst krav. 

 
Beslutning: 
KB er indstillet på at kredsen gør et forsøg med flextids aftale, med ovenstående 

og indskrevne forbehold 

 

 

 3.5 Sagsfremstilling: Decentral arbejdstidsaftale 12 timers vagter 
 

Kredsen har fået ansøgning fra Hjernecenter Syd om 12 timers vagter, ved et 

enkelt mands projekt. Der er ansøgt efter personale til at varetage opgaven, og i 

stillings opslaget var 12 timer, angivet, som vagtlængde. Der er en del sosu-

personale omkring borgere, der netop i deres arbejdstidsaftale har muligheden 

for at aftale vagter af 12 normal timers længde. Der er tale om en meget udad 

reagerende borger. 

Personalet ser en fordel ved at få en del samlet frihed. Der vil være mulighed for 

at ønske hvilke dage i weekenden, der ønskes at arbejde – men der er stadig 

tale om hver 2. weekend. 

Der er et forslag om honorering kun for det faste personale. Ved sygdom/ferie 

skal der bruges vikar fra andre afdelinger. Vikarerne vil ikke få tillægget. 

Ledelsen har meldt ud, at der ikke vil være tale om socialpædagogvikar, da de 

skal honoreres efter ulempetillæggene. 

Mona vil på mødet redegøre for de nærmere omstændigheder omkring aftalen. 

 

Bilag: 
Udkast til Decentral arbejdstidsaftale 12 timers vagter 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB drøfter aftalen, og tager stilling til, om det skal være en 

mulighed for at indgå decentralarbejdstidsaftale på 12 normaltimer for denne 

arbejdsplads 

 
Behandling: 



 

 

 Mona redegør for historikken i sagen. 

 Stor arbejdsmiljømæssig belastning – på den lange bane vil det være for 

krævende. 

 Fagligheden kan ikke opnås i alle 12 timer 

 Forslaget om honorering fra ledelsens side er ikke tilstrækkelig i forhold til 

ulempetillæggene ved timer ud over 10 timer 

 Der gives ikke tilstrækkelig med ”goder” i stedet for honorering. 

 

 
Beslutning: 
KB kan ikke godkende aftalen 

 

 

4. Hovedbestyrelse 
 Punkter fra Hovedbestyrelsens dagsorden til behandling eller 

orientering. Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette 
ved mødet start 

 5.3 Valg af faglige senior 

 5.4 Medlemsprojekt: Vi er socialpædagogerne 

 5.5 Omlægning af trykt til digital medlemskommunikation 

 5.6 Ansøgning til forsøget ”mere ansvar til a-kasserne” 

 5.7 Brug af egenkapitalen i a-kassen til finansiering af Føniks 

 5.10 Socialpædagogernes lønstrategi 2018-2021 

 

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
  

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: Regnskab 2018 

 

Regnskab 2018 er godkendt af kritisk revisor. Mona vil på mødet gennemgå 

regnskab 2018 

 

Bilag: 
Regnskab 2018 

Medlems udvikling 2018 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB tager regnskabet til efterretning 

 

Behandling: 
 Mona gennemgår regnskabet 

 Der efterlyses et TR-møde på PFF området i 2018. Mødet er planlagt i 

løbet af 2019. Intensionen er, at TR på PFF området, deltager på de 

generelle TR-møder. 

 Ved fremlæggelsen på GF, skal det oprindelige budget for 2018 også 

medtages. Hvor et mere specifikt lønregnskab med refusions-indtægten 

også fremgår. 



 

 

 Der efterlyses en analyse af de udmeldte medlemmer – hvor går de hen? 

 

Beslutning: 
KB tager gennemgangen til efterretning 

 

 

 6.2 Sagsfremstilling: Fastsættelse af formue størrelse  
 

Forbundets kritiske revisor har tidligere bemærket, i forbindelse med 

årsafslutningen 2017, størrelsen på kredsenes formue og henstiller til, at 

kredsenes formue ligger mellem 5-20 % af den årlige indtægt.  

Mona vil på mødet redegøre for anbefalingerne og at kredsens bør have en 

formue på 20 % indtægten 

 

 
Bilag: 
Anbefaling om formuens størrelse i kredsene 

Kredsens nuværende formue og anbefalingerne 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at KB redegørelsen til efterretning og at formue fremover bør 

være på ca. 20 % af kredsens indtægt 

 

 
Behandling: 
Mona redegør for at formuen bør ligge omkring de 20% - især, da kredsen har 

en stor indtægt i refusion af salg af arbejdskraft 

 
Beslutning: 
KB godkender indstillingen 

 

  

7. Tema 
  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

 TR udvalget 

 Pædagogisk udvalg: referat fra mødet 22. marts 

 Senior udvalg 

 Familieplejenetværk 

 Ledersektionen: referat fra mødet 1. marts 

 

Til orientering er debatindlæg fra Jyske Vestkyst 16. marts vedlagt.  Finn har sammen 

med Hanne Ellegård (kreds Lillebælt) og Steffani Lose (regionsformand for region 

Syddanmark) skrevet et fællers debat indlæg om det specialiserede område 



 

 

10. Eventuelt 
Poul bemærker, at Mona har haft en krævende dobbelt rolle på KB mødet i dag, dels 

har hun fungeret som dirigent, dels havde hun en del punkter til behandling. Poul spørg 

derfor, om ikke der skal vælges endnu en dirigent til KB-møderne. KB tilslutter sig dette 

og Birgitta vælges enstemmig. 

 

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen 

Kredsformand 

Anne-Dorthe Jeppesen 

Kontorleder 

 

 


