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Indledning 
Den der kender dit område, dine vilkår, din faglighed og dermed dit fag – kan tale 
din sag! 
Dette udsagn dækker over, at vi fokuserer vores arbejde på de såkaldte to ben. De 
klassiske fagforeningsopgaver – løn – ansættelsesret - arbejdsmiljø m.v. og det poli-
tiske arbejde i forhold til vilkårene og rammerne for vores fags udvikling. Denne 
mundtlige beretning og den skriftlige beretning skulle gerne afspejle, at her har vi så 
den røde tråd – altså ”Den der kender dit fag – kan tale din sag”. 
 
Socialpolitik 
I den skriftlige beretning som I fik ud i 2017 beskrev vi starten på et samarbejde 
med Aarhus Kommune om at undgå de katastrofale svigt, som bl.a. Jørn og hans 
plejeforældre oplevede, da Jørn ramte de 18 år. Det var ganske frygteligt at følge 
Jørns såkaldte overgang fra barn til voksen. Det så vi i dokumentaren ”mors lille 
dreng på egne ben”, og det hørte vi fra plejefamilien, som stod magtesløse på side-
linjen. Det var helt urimeligt - og der var plads til stor forbedring. 
 
Vi tog i samarbejde med daværende rådmand Thomas Medom initiativ til at ned-
sætte et midlertidigt udvalg. Udvalget fik til opgave at undersøge barriererne og 
komme med anbefalinger til et fremtidigt bedre tilbud og en langt mere sikker visi-
tation til de rette tilbud. Der er en del unge, som jo ikke nødvendigvis får det lette-
re, bare fordi der på fødselsdagskortet står: Tillykke med de 18 år. 
 
Hvis vi hver især, både fagprofessionelle og forvaltning, erkender, at vi rent faktisk 
har en problematisk systematik, som vores borgere ikke bliver hjulpet af – tvært 
imod – og gør den til genstand for en tilbundsgående undersøgelse. Så kan vi flytte 
afgørende ting til gavn for de borgere vi arbejder for og med. 
 
Og, vi er stolte over, at dette arbejde har overlevet den seneste organisationsæn-
dring i Aarhus Kommune på bl.a. socialområdet. Vi har vedholdende holdt møder 
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med både embedsmænd og politikere for at sikre, at projektet overgang fra barn til 
voksen ikke druknede i streger og kasser i et organisationsdiagram. 
 
Vi er stolte over, at vores indsats – der sammen med kommunens åbenhed og vilje 
– har fået indført en ny model/metode, hvor man allerede ved den unges 15 års 
fødselsdag og helt frem til den unge fylder 29 år, sørger for, at der sker den rette 
visitation til den rette indsats. 
 
Det viser med alt tydelighed, at et langstrakt solidt fagforeningsarbejde nytter. Det 
viser også med al tydelighed, at vi sammen med kommunerne kan tage et konkret 
problematisk eksempel, og udvikle en model for at gøre det bedre. 
 
Generelt er vi optaget af, at det også er socialpolitik, når vi i samarbejde med vores 
tillidsvalgte for eksempel arbejder med at gøre beslutningstagerne på eksempelvis 
Voksen- handicapområdet opmærksom på, at ressourcer og vilkår – for både bor-
gerne og jer medlemmer – er under voldsomt pres. 
 
Status på budgetforhandlingerne 
Overordnet set kan vi registrere, at flere af kommunerne tilfører økonomi til det 
sociale område. Det skal dog samtidig ses i lyset af, at langt de fleste kommuner 
tidligere har ladet sparkniven skære henover vores område. Især på Voksen handi-
capområdet er der et ikke ubetydeligt efterslæb fra tidligere års besparelser. Det 
har selvfølgelig betydning for, hvordan effekten af tilførte mider slår igennem, med 
mærkbare forbedringer for såvel jer som medarbejdere som for de borgere, som I 
arbejder med og for. 
 
Vi holder fortsat skarpt øje med udviklingen. 
 
Tillidsrepræsentanterne – som jo er helt afgørende for sammenhængen mellem 
arbejdspladserne og kredskontoret 
Introduktion af nye tillidsrepræsentanter 
I perioden har vi ændret på vores måde at introducere nye tillidsrepræsentanter til 
samarbejdet med kredsen, og til det hverv, som tillidsrepræsentanterne har ladet 
sig vælge til af kollegerne ude på arbejdspladserne. 
 
Tidligere foregik introduktionen individuelt. Her fik tillidsrepræsentanterne den helt 
store pakke af informationer, og dos and donts – som de vel at mærke skulle kapere 
på et ganske kort møde. 
 
Nu afholdes der et ”velkommen til” møde på en times tid, lige for at få hilst på hin-
anden, blive vist rundt på kontoret og for at udveksle de allervigtigste informatio-
ner. Det helt nye er, at vi en gang i kvartalet afholder et heldags møde med den 
gruppe af tillidsrepræsentanter, som er valgt i det forgangne kvartal. 
 
Her får tillidsrepræsentanterne en mere tilbundsgående introduktion til kredsen og 
til hvervet som tillidsrepræsentant. På dagsordenen er emnerne: roller i forhold til 
det fagretslige system, medindflydelse, lønforhandlinger, arbejdsmiljø m.v. 
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Dagen er struktureret således, at der er skiftende indflyvning af både konsulenter 
og politisk valgte som står for de enkelte emner. 
 
Vi og tillidsrepræsentanterne har oplevet flere gevinster ved denne nye model. Vi 
kommer i dybden med emnerne, tillidsrepræsentanterne i rummet er i samme 
”båd”, og kan udveksle ideer og erfaringer med ligesindede. Og, så møder vi og til-
lidsrepræsentanterne hinanden tidligt efter valget. 
 
TR døgn 
I april måned 2018 afholdte vi et TR døgn. Tillidsrepræsentanterne fik et 10.000 
km’s eftersyn, og så fik vi stillet skarpt på tillidsrepræsentanternes kompetencer, 
samarbejdet med kredskontoret – og forventningerne til at være Socialpædagoger-
ne på arbejdspladsen.  
Der blev virkelig arbejdet igennem, men der var også tid og rum til både underhold-

ning og et godt grin – noget stod udefra kommende for, resten klarede vi selv ☺ I 

invitationen skrev vi: Her vil din rolle som tillidsrepræsentant være i fokus, og dine 
hjerneceller og lattermuskler vil blive udfordret. Det holdt stik. 
 
Vi fik rigtig mange gode ideer og input til, hvordan vi kan blive endnu bedre i vores 
samarbejde med tillidsrepræsentanterne. 
 
Hvad er mere nærliggende, end at gentage successen med et TR døgn i 2020, hvor 
organisering vil blive et af de temaer, vi vil gå i dybden med. Man siger jo godt nok, 
at man skal passe på med at gentage en succes – men her er vi sikre på, at det ikke 
bliver en gentagelse – men en ny succes. 
 
Vi har i den seneste generalforsamlingsperiode fået rigtig mange nye tillidsrepræ-
sentanter, og et TR døgn gør en forskel – ikke kun i forhold til udfordringen af hjer-
necellerne – men bestemt også på den mere sociale bane. Det giver helt andre og 
nye muligheder end den tid vi kan finde på de traditionelle TR møder og møder i 
kommune- og regionsgrupperne. Det gælder jo både for nye og for de mere garve-
de tillidsrepræsentanter. 
 
Det leder mig direkte over i det næste emne, nemlig organisering. 
 
Et af de input vi tog til os fra TR døgnet indkredser organiseringens svære kunst, når 
man som tillidsrepræsentant skal forsøge at overbevise en kollega om, at det er det 
eneste rigtige, at være medlem af den fagforening, som rent faktisk har forhand-
lingsretten på vores område. Og, så er vi jo også dem, der styrker det faglige fælles-
skab. 
 
Det passer som fod i hose, med at vi i forbundet har besluttet, at Socialpædagoger-
ne på landsplan blandt andet skal have fokus på organisering. 
 
I har sikkert læst den skriftlige beretning, hvor vi uddyber projekt: ”Taks force til 
løsningen af organiseringens gåde” – ellers kan I nå det endnu - som er et af de til-
tag, vi har sat i søen på baggrund af TR døgnet. 
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Vi har netop afsluttet første del af projektet, og vi mener, at vi står med en succes. 
En succes ikke blot fordi vi har haft en medlemsfremgang på det regionale område 
på 3,7 % - en stigning som ville betyde 180 flere medlemmer, hvis vi folder procen-
ten ud over hele kredsens medlemsskare. Men også en succes, fordi de TR’er der 
har deltaget, og vi som kreds er blevet meget klogere. 
 
Møder mellem TR og de studerende – et andet tiltag vi har sat i søen er, at vi facili-
tere møder mellem tillidsrepræsentanterne og de studerende, når de studerende er 
i lønnet praktik. Der er flere formål med møderne. At de studerende kender deres 
rettigheder og pligter, når de arbejder på vores område, at give dem mulighed for 
at komme i dialog med deres tillidsrepræsentant, og så benytter vi selvfølgelig mø-
det til at fortælle de studerende om deres fagforening, og hvad vi har på hylderne. 
 
Det går pænt fremad med medlemstallet – fakta er, at vi i juli måned 2017 havde 
5.980 medlemmer og i august måned 6.122 medlemmer. Det er en fremgang på 
142 medlemmer. 
 
Fremgangen er udtryk for både en helt ”almindelig” fremgang på omkring 40 med-
lemmer, men også for, at vi i februar måned i år fik 100 medlemmer overflyttet fra 
vores venner i kreds Midt- Vest, idet et stort specialeområde i Region Midtjylland 
valgte at placere deres ledelse fysisk i vores kredsområde. (det er sådan en ved-
tægtsbestemt størrelse, at den fysiske placering af ledelsen bestemmer, hvilken 
kreds I som medlemmer er tilknyttet). 
 
Området hedder SUA – som står for Specialeområde Udviklingshæmning og ADHD. 
Vi har gjort os umage for, at overflytningen blev så smertefri som muligt for jer – og 
vil endnu engang byde jer velkommen. 
 
Det er jo dejligt at kunne sige – og konstatere, at vi har medlemsfremgang, men vi 
ved altså også, at der oprettes flere stillinger end der kommer medlemmer, så på 
trods af, at vores organiseringsprocent ligger på den gode side af 85 %, så er der 
stadig kolleger derude, som endnu ikke har set fordelene i at være med i vores fag-
lige fællesskab. 
 
Vi oplever desværre, at ikke-medlemmer kommer for sent med deres indmeldelse, 
når de står i en situation, hvor de virkelig har hårdt brug for vores hjælp. Det er al-
lermest ærgerligt, hvis de ikke er blevet oplyst om, hvordan et medlemskab af en 
fagforening fungerer – og det kan alle hjælpe med at få spredt budskabet om – også 
dig der sidder og lytter til denne beretning. 
 
Måske tænker nogen af jer, er det ikke tillidsrepræsentantens opgave? Svaret er jo, 
men hvorfor ikke også tænke, at man som medlem og kollega kan støtte sin tillids-
repræsentant i denne opgave. Nogen gange virker det, at også kollegerne skubber 
lidt på - ikke med junglelovsmetoder, men med gode argumenter og meget venlige 
henstillinger. Det er som Pippi siger, når man er meget stor – skal man også være 
meget sød! Og vedholdende kunne jeg så tilføje 
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Projekt arbejdsmiljø 
Vores lokale projekt har givet pote. På den måde at forstå, at det rent faktisk er lyk-
kedes os, at knytte AMR tættere til kredsen. Vi har satset rigtig meget på projektet, 
og det er en fornøjelse for os, at vores tilbud om temaoplæg ude på arbejdsplad-
serne – vel at mærke for hele arbejdspladsen – er taget så fantastisk godt imod. Det 
tog lidt tid at få løbet projektet i gang sådan for alvor. Men, gode ting kommer no-
gen gang langsomt. 
 
Som noget nyt har vi besluttet at afholde to temaeftermiddage for arbejdsmiljøre-
præsentanterne. Den første af slagsen blev afholdt den 25. marts hvor vi havde et 
oplæg om hvordan AMR navigerer i krydsfeltet som arbejdsmiljørepræsentant og at 
styrke deres rolle. Der deltog 42 AMR i en inspirerende og dynamisk eftermiddag. 
 
Når vi nu har registreret 230 AMR, og der deltager 42 i et arrangement – så er det 
en flot deltagerprocent på 18,5, hvis der kom procentvist lige så mange medlemmer 
til vores generalforsamling, ville vi skulle leje os ind i helt andre lokaler, end vi er i 
her i dag. 
 
Den næste temaeftermiddag afholdes den 28. oktober, hvor AMR’s rolle ved vold 
og trusler på arbejdspladsen er temaet.. Vi har modtaget 40 tilmeldinger, hvilket jo 
indikerer, at vi endnu engang har ramt rigtigt med temaet, og at der er et stort be-
hov blandt vores AMR for at mødes. 
 
Vi har som vi gør hvert år afholdt Triokonference i juni måned. Vi var omkring 120 
ledere, TR og AMR til denne konference. 
 
På konferencen havde vi igen en medlemsorienteret seance under temaet Vi er So-
cialpædagogerne – en kahoot afstemning – om hvad vi som lokal kreds kan gøre, for 
at understøtte de trio samarbejder, som er på arbejdspladserne. Spændende og 
sjov øvelse, hvor vi fik rigtig gode bud ind. 
 
Medlemsarrangementer 
Også kaldet de faglige eftermiddage. Der har været mange medlemmer, som har 
fundet vores medlemsarrangementer interessante – både de meget fagspecifikke 
og de mere overordnede – og til tider også underholdende. Vi har gjort det samlede 
deltagerantallet op, og det viser sig at i 2018 og 2019 har 1.150 af jer og jeres kolle-
ger mødt op til arrangementerne. Det er vi vældig tilfredse med, og det betyder 
også, at vi forsætter med at finde relevante og spændende oplægsholdere i den 
kommende periode. 
 
Nu handler det jo ikke kun om, hvor mange medlemmer vi formår at tiltrække til 
disse arrangementer. Det handler for os også om, hvor ofte vi, som både politisk 
valgte og konsulenterne, på kredskontoret, har været ude os jer – ude på arbejds-
pladserne. Siden sidste generalforsamling i 2018 har vi politisk valgte været på 40 
arbejdspladsbesøg – det har handlet om alt muligt: arbejdsmiljø, TR valg, omstruk-
tureringer osv. Dertil kommer alle de arbejdspladsbesøg, og medlemsmøder som 
vores konsulenter har deltaget i. Det vil vi arbejde for, bliver et endnu højere tal i 
perioden der kommer. Det vil Mette komme mere ind på, under behandlingen af de 
politiske indsatsområder. 
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OK18 
Hold nu op for en gyser… det var næsten for spændende, men også rigtig lærerrigt 
at være en del af OK forhandlingerne i 2018. 
 
Læren er, at vi blandt andet skal kunne råbe og stå fast, men vi skal også kunne slå 
til, når muligheden for en fair aftale foreligger. Vi skal vise fælles styrke og sam-
menhold, men når alt kommer til alt – så skal der jo landes en aftale. Vi fik en aftale 
i hus, som vi kan være stolte af. 
 
Vi er glade for den store opbakning ved urafstemningen. På landsplan var stemme-
procenten på 52, hvilket er rekord for urafstemninger i Socialpædagogerne. Og 93,4 
procent stemte ja. Her i kreds Østjylland var stemmeprocenten på 51,8 og 91,7 
stemte ja. Det må siges at være en særdeles markant opbakning til både resultatet 
og vores forhandlere. Og så er det ikke mindst en stor sejr for den danske model, 
som var under voldsomt pres undervejs i forløbet. 
 
Da vi skulle udtage områder til konflikten, var en af de helt store øjenåbnere for os 
og nogle af tillidsrepræsentanterne, at der åbenbarede sig et uhørt problem med 
huller i vagtplanerne og et usædvanligt stort antal medarbejdere, som var ansat på 
et meget lavt timetal. Desuden var der på enkelte arbejdspladser et ”noget mar-
kant” anvendelse af vikarer, som erstatning for fastansatte medarbejdere. 
 
Det har vi selvfølgelig handlet på – under konflikten med at gøre arbejdsgiverne 
opmærksomme på problematikken, og efter konflikten hvor vi sammen med de 
berørte tillidsrepræsentanter har afholdt møder med ledelsen. Ledelsen anerkendte 
problemet, og har sat en indsats i gang, for at få rettet op på det. 
 
At man på nogle arbejdspladser opererer med et uhørt stort antal vikarer presser 
både de fastansattes og vikarernes arbejdsmiljø. På et tidspunkt kom vi til at be-
nævne fænomenet daglejere, som vi i 2019 burde være langt forbi. 
Hvorfor er det et problem? Det er det fordi: 
Vikarer der ikke er med i den faglige udvikling og ikke har den opdaterede viden om 
borgerne kommer til at påvirke de fastansattes vilkår og arbejdsmiljø negativt, både 
i forhold til ansvar og dokumentation. Det er ikke hverken vikarernes intention eller 
skyld, men det handler i bund og grund om, på hvilken måde vores tilbud ledes. 
 
Sundhedsfaglige opgaver 
Vi hører fra flere af vores medlemmer, at mange socialpædagogiske arbejdspladser 
præsenteres for nye sundhedsfaglige opgaver og tilgange - og nye krav vedrørende 
måden at håndtere de forskellige instrukser. 
 
Nogle af de eksempler medlemmerne har delt med os, er af en karakter og et om-
fang, som var med til at vanskeliggøre den socialpædagogiske tilgang til borgerne. 
Relation og nærhed blev for eksempel erstattet af krav til medarbejderen om be-
grænsning af fysisk kontakt med borgeren, forbud mod smykker, og meget mere. 
 
Vi satte os for at afdække omfanget af denne tendens og sendte en survey ud til alle 
tillidsrepræsentanter. Vi kunne udlede, at det er et fænomen der næsten udeluk-
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kende hører til på voksen-handicap-området – og at styrelsen for patientsikkerhed 
har fået ny praksis for besøg på botilbud. Men til trods for vores formodning om, at 
det er et generelt problem, viste det sig at være meget forskellige tilbagemeldinger. 
Derfor var der ikke anledning til at løfte det politisk som en generel sag – men vi 
følger naturligvis udviklingen nøje. 
 
De klassiske fagforeningsopgaver 
I min indledning sagde jeg lidt om, at vi fokuserer vores arbejde på de såkaldte to 
ben. Her nævnte jeg – ud over de politiske opgaver - det klassiske fagforeningsar-
bejde, løn – ansættelsesret – arbejdsmiljø m.v. Vores ansatte på kredskontoret gør 
hver eneste dag deres ypperste for at servicere jer og jeres kolleger. Jeg har et par 
eksempler til jer: 
 
Et medlem har gennem længere tid kæmpet med sygdom, og i den forbindelse med 
at få arbejdslivet til at hænge sammen. Vi går ind i sagen, og her starter det lange 
seje træk. Efter ca. 10 måneder lykkedes det for os, at medlemmet blev tilkendt et 
fleksjob – vel at mærke på samme arbejdsplads. Et glad medlem – og en glad ar-
bejdsgiver. 
 
Et andet eksempel - hvor en relativt lille indsats har gjort en stor forskel for et med-
lem: 
Et medlem kan ikke få sin skattefrie efterlønspræmie på knap 14.000 kr. udbetalt, 
da hun mangler 1 times arbejde i beregningen. I hørte rigtigt: 1 time. Vi finder fejl i 
medlemmets lønseddel holdt op mod arbejdsplanen, som betyder, at medlemmet 
faktisk har 3 timers merarbejde til gode. Vi får sammen med arbejdsgiver rettet op 
på fejlen med tilbagevirkende kraft, så medlemmet alligevel fik sin skattefrie præ-
mie på 14.000 kr. udbetalt. Om medlemmet var glad – ja! 
Vi har rigtig mange andre eksempler, men jeg synes, at de to her meget fint afspej-
ler diversiteten i klassiske fagforeningsopgaver. 
 
Også her er vores stigende medlemstal kommet til udtryk. Vi har udvidet antallet af 
konsulenter i perioden. Dels fordi der, naturligt nok, bliver mere at arbejde med, 
når der er flere medlemmer. Men det er også et udtryk for, at vi gerne vil gøre det 
endnu bedre. 
  
Tak til jer ansatte, som også er her i salen – sådan lidt over det hele Det er en luk-
sus som politisk ledelse, at vi har et kredskontor – der ikke bare virker – men virker 
med entusiasme, dygtighed og ordentlighed. At I så samtidig er gode at være sam-
men med i dagligdagen – det er en kæmpe gevinst for vores fælles opgave – at drive 
fagforening. 
 
FH – fagbevægelsens hovedorganisation – lokalt  
Det er sikkert ikke gået hen over hovederne på jer, at vi har fået en ny hovedorgani-
sation, nemlig FH. Fusionen mellem LO Danmark og FTF trådte i kraft 1. januar 2019. 
I som hørte min mundtlige beretning på generalforsamlingen i 2017 vil huske, at 
fusionen mellem LO og FTF ikke er en ide, som er groet i vores baghave her i kreds 
Østjylland. 
 
Men, når det så er sagt, så er vi jo også skruet sådan sammen at, når 
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først en beslutning er truffet, hvad enten det er i vores egen organisation eller i LO, 
så bakker vi op, og gør vores bedste for, at få skruet tingene sammen, så medlem-
merne kan få gavn af de beslutninger, som vores overordnede politiske organer 
træffer. 
 
Vi har loyalt og med fokus på medlemmerne indgået et lokalt samarbejde i LO sek-
tionerne, for at få strikket en model sammen, som vi kan se gavner vores lokale 
samarbejde. Vi finder sammen den bedst mulige løsning, selvom vi følte os noget 
efterladt på perronen, da hovedforbundene blot eksporterede et ikke løst problem 
omkring lokal struktur til os, som sidder ude i de lokale LO sektioner. Vi er i gang 
flere steder, men det er en hård proces, fordi det både handler om struktur og kul-
tur. Men, vi arbejder selvfølgelig ufortrødent videre. 
 
Samarbejdet med forbundet 
Som vi har nævnt i den skriftlige beretning fungerede samarbejdet mellem forbund 
og kredse helt vildt godt i forbindelse med OK18. Det gør det nu også, når der ikke 
er deciderede konflikter eller kriser på programmet. Vi har en gensidig aftale om, at 
vi kontakter hinanden, når vi får øje på enten en politisk sag eller et justeringsbehov 
i forhold til at få det hele til at virke – hele vejen rundt. Vi er jo forbundne kar, og 
sådan skal det også være. Så tak for det Verne og co. 
 
Samarbejdet i FU, bestyrelsen og kredskontoret 
Tak til Martin – tak fordi du sprang til, da vi havde brug for dig! Du har gjort det rig-
tig godt, og selvom der er gået godt og vel et års tid, er det faktisk ikke til at forstå, 
hvor det år er blevet af. Det har stor betydning, at du har indgået i vores arbejdsfæl-
lesskab med naturlighed og arbejdsomhed. Vi har været et godt politisk hold, som 
sammen har formået at skabe gode resultater. Al muligt held og lykke Martin – med 
hvad der nu kommer til dig. 
 
Tak til bestyrelsen for mange interessante og givtige debatter, for opbakning, udvik-
ling og en masse andre gode ting. Det har som tidligere nævnt være en spændende 
periode også i bestyrelsessammenhænge. Tak for nu og tak for indsatsen til Helene, 
Charlotte og Anne, som ikke genopstiller til bestyrelsen – vi ses helt sikkert i andre 
sammenhænge. 
 
Som I kan høre, så går det fremad – det gør det jo i øvrigt altid, men jeg synes så 
også, at man kan sige, at det går godt fremad. 
 
Tak for ordet. 


