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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
mandag den 17. august 2020 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer Thomsen, Sara Ellesøe Hansen, Line 

Hundebøll, Erik Borring, Dorthe Mortensen, Dorte Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Peder 

Appel Würtz, Villy Nielsen, Monica Taasti, Jack Ahrendt Kistrup 

 

Afbud:  Yasmeen Hollesen, Martin Astrup Dam, PLS repræsentant Thora Birkedal Pedersen 

 

Referent: Jette Boel 

 

 
Mødet blev afholdt på Teams. 

 
1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3.3. Status på Covid19 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Behandlings- og beslutningspunkter 

2.1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2020 

Mette gennemgik budgetopfølgningen, der på flere poster bærer præg af, at vi har haft Lock 

Down på grund af Covid19. Vi har budgetteret med et underskud på kr. 1.922.205, og har et 

bedste bud på, at vi kommer ud af 2020 med et underskud på mindst kr. 1.000.000. 

 

Budgetopfølgningen blev godkendt. 

 

2.2. 1. behandling af budget 2021 

Mette gik forslaget til budget 2021 igennem og Gert supplerede. 

 

Der er opmærksomhed på, at vi har en opgave i, at sikrer driften og et budget der hænger 

sammen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at kontingentet ikke pris- og lønfremskrives, men at 

kontingentet kun skal stige med 5 kr. Vi ved, at vi på sigt vil miste medlemmer i forbindelse 

med den nye grænseaftale mellem 3F, FOA og Socialpædagogerne gældende for omsorgs- og 

pædagogmedhjælpere, og vi ved, at vi først efter kongressen og en 

hovedbestyrelsesbeslutning ved, om vi tilføres projektmidler til arbejdsmiljøaktiviteter. 

 

Konklusionen er, at når vi er på den anden side af generalforsamlingen, vil vi i bestyrelsen 

arbejde på, at vi får vores fremtidige budgetter i balance. Næste år skal nok gå, men vi skal 

have fundet varige løsninger, for at bevare et fornuftigt råderum på formuen. 

 

2.3. Temadrøftelse på generalforsamlingen 

Gert fremlagde forslag til, hvordan vi sætter rammen for en temadrøftelse. Vi har valgt 

kongrestemaet Vi er Socialpædagogerne. Det bliver en intens og spændende time, hvor 

medlemmerne giver deres input til os, på nogle på forhånd definerede temaer og spørgsmål. 

Frank Iversen fra Perspektivgruppen styre os igennem. 

 

Vi håber, at kunne gøre vores medlemmer nysgerrige og interesserede i at deltage i 

generalforsamlingen. 
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2.4. Kravs-udtagning til overenskomsten på det statslige område 

Gert: Vi foreslår, at vi stiller krav om, at reallønnen skal opretholdes. 

Efter input fra bestyrelsen kommer kravet til at lyde på, at reallønnen skal udbygges. 

 

2.5. Kommunikationsstrategi 

Gert: På bestyrelsesmødet den 12. juni havde vi et drøftelsespunkt, hvor bestyrelsen kom med 

kommentarer og input til vores fremtidige kommunikationsstrategi. 

 

Vi har nu et endeligt forslag til kommunikationsstrategien, som bestyrelsen har fået tilsendt. 

 

Kommunikationsstrategien blev godkendt. 

 
3. Orienteringspunkter til drøftelse 
3.1. Status på kommunale og regionale budgetter 

Sara og Mette har afholdt møder med HMU repræsentanter i deres respektive 

ansvarskommuner. I møderne har Rasmus ligeledes deltaget. 

 

Sara gav et rids af budgetprocesserne i: Odder, Skanderborg, Favrskov, Randers og Horsens 

Ikke alle kommunerne har offentliggjort budgetkataloger endnu. 

I regionen har vi været optaget af adskillelsen af specialerne Psykiatri og Socialområdet. 

 

Mette gennemgik: Syddjurs, Norddjurs og Hedensted og Aarhus. 

 

Gert tog over på Aarhus, hvor vi har haft et særligt fokus på borgercentrene for voksne med 

handicap. Den seneste udvikling i f.eks. Aarhus Nord og den kritiske tilsynsrapport har ført til 

møder med repræsentanter fra socialudvalget, socialchefen, driftschefen, rådmanden og 

direktøren. Vi har sendt video ud på Facebook og vi har skrevet debatindlæg. 

 

Vi har utvetydigt givet vores holdninger til kende, og er af den klare opfattelse, at skal der 

rettes op på det sociale område i Aarhus, skal området tilføres seriøst mange penge. Når det 

så er sagt, vil vi som udgangspunkt gerne være konstruktivt hjælpende i forhold til 

løsningsforslag. 

 

Derfor har vi udarbejdet: Vejen til et stabilt og kvalitetssikret voksen-handicapområde i Aarhus 

Kommune. I dette notat har vi givet vores bud på løsningsmodeller og økonomiske tiltag. 

Notatet vedhæftes referatet. 

 

Gert: Notatet er sendt til borgmesteren og rådmanden, og planen er at det udsendes til 

samtlige byrådsmedlemmer onsdag morgen. 

 

Bestyrelsen gav positive tilbagemeldinger på tiltaget. Der var en drøftelse af, hvordan vi når 

ud til de øvrige kommuner og regionen, hvor der er behov for vores bevågenhed. Gert 

forsikrede bestyrelsen om, at vi tager fat der hvor behovet er størst. Som vi blandt andet har 

gjort i Norddjurs, Randers og i Regionen m.fl. Altså, vi er der hvor vi skal være, når 

problemerne kalder på vores indsats. 

 

Gert: Vi er spændte på hvordan Aarhus Byråd reagerer på vores notat. Modellen kan i øvrigt 

anvendes i øvrige kommuner, hvor det kniber med prioriteringen af vores område. 

 

3.2. Medlemsmøde om OK21 

Vi afholder medlemsmøde den 25. august, hvor Verne deltager som repræsentant fra 

forbundet. Mødet vil blive afholdt virtuelt. 
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3.3. Status på Covid19 udviklingen i Aarhus 

Gert: Der blev sat ”fuld stop” igen sidste mandag. De fleste medarbejdere er sendt hjem for at 

arbejde, ligesom Sara og Mette også arbejder hjemmefra. 

 

Møder bliver udsat og aflyst, andre bliver afholdt virtuelt. Vi følger selvfølgelig udviklingen, og 

overholder de restrektioner, som myndighederne har meldt ud. 

 
 

4. Eventuelt 
Martin har meddelt os, at han har fået nyt job i BUPL, og at man som ansat der, skal være 

medlem af HK – ligesom reglen er hos os. Det betyder, at han har trukket sig fra bestyrelsen 

og øvrige poster i Socialpædagogerne Østjylland. 

 

Villy er 1. suppleant og indsuppleres derfor i bestyrelsen. Eik er herefter 1. suppleant og 

deltager i bestyrelsesmøderne. 

 


