
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
Fredag den 28. januar 2022 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer, Sara Ellesøe Hansen, Peder Appel Würtz, 
Anders Ransby, Ann-Minet Andersen, Morten Schubert, Mette Sig Jeppesen, Ole Bramsen, 

Trine Holm Mikkelsen, Yasmeen Hollesen, Monica Taasti, Jesper Olsen 

 

Afbud: Dorthe Mortensen, Erik Borring 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

Gert indledte mødet med at byde velkommen til Jesper som er ny PLS-observatør i 

bestyrelsen. Der blev herefter afholdt en præsentationsrunde. 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordens punkt 4.2. Status på politikpapiret flyttes til efter punkt 2.4. Dagsordenen blev 

herefter godkendt. 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2021 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 
2. Drøftelsespunkter 
 

2.1. Lukket punkt 

Refereres ikke 

 

2.2. Drøftelse af procedure for mailbehandling af bestyrelsessager mellem 

bestyrelsesmøderne 

 

Gert: Set i bagspejlet kunne vi have udfoldet baggrunden for, at vi anmodede om en 

økonomisk bevilling til processen med genopslag af stillingen som kontorleder via 

mailbehandling. Det er yderst sjældent, at vi bruger denne mulighed, og vi håber, at der er 

grundlæggende tillid til, at når vi gør, så er det fordi vi vurderer, at det er nødvendigt. 

 

I situationer som denne, kan vi selvfølgelig indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med 

et kort varsel, det vurderede vi ikke var nødvendigt. 

 

Anders: Jeg synes, at mailen var konkret og forståelig. Vi skal huske, at vi altid kan anmode 

om et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

 

Peder: Jeg havde foretrukket, at vi afventede dagens møde, ud fra de perspektiver som jeg 

har skrevet til Gert. 

Har vi en øvre grænse for, hvad vi kan bevillige på mail? 

 

Morten: Er der en bestemmelse som angiver, hvor mange der skal svare – og hvor mange der 

skal til for at få indstillingen godkendt. 
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Gert: Vi går efter de gængse regler om flertalsbeslutninger, altså mere end 50% skal sige ja til 

indstillingen. Der er i udgangspunktet ingen øvre økonomisk grænse for, hvad vi kan bevilge 

via mail behandling. 

 

Tak for jeres tilbagemeldinger, og for den respektfulde behandling af punktet. Det er 

undtagelsen og ikke reglen at vi behandler beslutninger af denne karakter på mail. 

Vi vender tilbage til processen med genopslag af stillingen under punkt 4.1. 

 

2.3. Familieplejeområdet 

 

Mette gav en orientering om udvalget for familieplejere. Udvalget består p.t. af 3 medlemmer. 

 

Der er møde i udvalget i næste uge, hvor Gert også deltager. På mødet skal der ske en 

forventningsafstemning og en klarlæggelse af udvalgets opgave. 

 

Hvis det bliver nødvendigt at kigge på udvalgets kommissorium i bestyrelsen, så udsendes 

kommissoriet til bestyrelsen sammen med dagsordenen. 

 

Kommissoriet som er godkendt i bestyrelsen tilbage i juni 2015, er udarbejdet på baggrund af 

forbundets generelle standard kommissorium for de lokale udvalg. Kommissoriet kan findes på 

vores hjemmeside under lokale sektioner og udvalg. 

 

2.4. Evaluering af bestyrelsens arbejdsdage den 9. og 10. december 2021 

 

Gert: Vi evaluerede ganske kort ved afslutningen af arbejdsdagene den 10. december, men vi 

kunne godt tænke os at vide, om I synes, at vi fortsat skal afholde arbejdsdagene, efter valg 

på generalforsamlingen på denne måde. 

 

Udsagn: 

Vi bruger hinandens ressourcer rigtig fornuftigt 

Godt givet ud, virkelig godt at lære hinanden at kende 

Vi lytter til hinanden både ”nye” og ”gamle”, det var en sød leg med at medbringe noget 

personligt, så vi delte den mere personlige side med hinanden 

Et par rigtig gode dage, vi var både seriøse og skabte kendskab til hinanden 

Det er en ny bestyrelse hver gang der har været valg også for de ”gamle” 

Rar energi 

Glad for at Benny Andersen kom på besøg – opfordring til at gentage dagene hver gang der 

har været valg til ny bestyrelse 

Godt at Frank deltog 

Glad for muligheden for at deltage på den måde jeg kunne, selvom jeg var på barsel 

 

Gert: Tak for tilbagemeldingerne, vi kan konkludere, at vi også fremover skal afholde to-dags 

arbejdsdage, når der har været valg på generalforsamlingen. 

 

4.2. Status på politikpapiret: Et socialområde under pres – muligheder når 

økonomien er presset 

 

Gert: Jeg har været på besøg i kreds Midt- og Vestjylland og har holdt oplæg for deres lokale 

socialpolitiske udvalg – til det formål er der udarbejdet en række slides, som vil gennemgå. 

 

Gert gennemgik tidslinjen for vores indsats omkring de tre budskaber: 

 

• Tilbyd meritpædagoguddannelse 

• Ret til fuld tid 

• Opret uddannelsesstillinger 
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Tidslinjen viser, at vi startede i sommeren 2020, hvor Socialtilsyn Midt truede med at lukke 

borgercentrene i Aarhus Kommune. Det har været et langt sejt træk at nå hertil, hvor vi nu 

har konkrete resultater i Aarhus, Norddjurs, Skanderborg og i Region Midtjylland. 

 

Vi arbejder videre med vores bud på løsninger i de øvrige kommuner i kredsens område. 

 

Jesper: Det giver så god mening, erfaringen i PLS er, at det er de meget unge, der falder fra. 

Introstillinger/uddannelsesstillinger er supergodt ramt. 

 

Ann: Der er på Sølund lavet et genopslag af stillinger rettet mod dem der overvejer 

brancheskift. 

 

Mette Sig: Merituddannelse breder sig også hos os. 

 

Peder: Hvad var formålet med mødet i Midt- og Vestjylland? 

 

Gert: Udvalget har bemærket vores indsats og politikpapir, og ville gerne høre mere om det. 

Vores indsats er ligeledes delt med de øvrige kredse i formandsforum. 

 

 
3. Behandlings- og beslutningspunkter 
 
3.1. Hovedbestyrelsesmødet den 3. februar 

Indledes med et overblik over, hvordan Hovedbestyrelsen arbejder. 

Mette fortalte om hovedbestyrelsens arbejde som øverste myndighed imellem kongresserne. 

Herunder om hvordan punkter og sager behandles i hovedbestyrelsen og de forskellige udvalg 

nedsat af hovedbestyrelsen. 

 
5.4. Evaluering af kommunal- og regionsrådsindsatsen 2021 

Gert: Strategiens gennemgående tema for valgkampsindsatsen har været at få indført et 

uddannelseskrav på det Socialpædagogiske område. 

 

På nationalt plan er der nu udarbejdet en psykiatriplan og der igangsættes en evaluering af 

voksenområdet. 

 

Forbundets indsatser trækker tråde til vores lokale indsats i forbindelse med valgkampen. 

Annoncerne og filmen. 

 

Yasmeen: Hos os har ledelsen bemærket vores annoncer m.v. 

 
5.5. Socialpædagogernes pris 2022 

Mette: Der er to ting, som vi i hovedbestyrelsen skal tage stilling til. 

 

For det første, om vi kan bakke op om, at det er medlemmerne der indstiller de arbejdspladser 

eller personer, som de mener fortjener at modtage Socialpædagogernes pris. Det blev prøvet 

af i 2020, og det fremgår af evalueringen, at det var positivt at inddrage medlemmerne. 

Bestyrelsen bakker op. 

 

For det andet, skal vi tage stilling til, at prisen sættes op fra 30.000 kr. til 40.000 kr. 

Bestyrelsen bakker op. 

 

5.6. Særligt afsatte midler til medlemstilbud 

Gert: Det indstilles fra forretningsudvalget, at hovedbestyrelsen afsætter 850.000 kr. til faglige 

e-læringsforløb målrettet medlemsgrupper. Pengene er en engangsbevilling og er en del af de 
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særlige indsatser vi har kunnet igangsætte på baggrund af overskuddet. Overskuddet opstår 

på grund af manglende aktiviteter i perioden med Covid19. 

 

Anders: Jeg er grundlæggende imod, at vi som fagforening skal uddanne medlemmerne. Det 

er et arbejdsgiveransvar. 

Peder: Jeg ser det som en prøvehandling, hvor erfaringerne skal vise, hvad vi skal 

efterfølgende. 

Morten: Jeg synes det er en god ide. 

Ole: Hvad menes der med kompetencegivende? 

Gert: Er spændt på diskussionen i hovedbestyrelsen og på forklaringen på f.eks. hvad der 

menes med kompetencegivende uddannelse. 

 

5.8. Udviklingspulje til organisationsudvikling 

Gert: Vi ansøgte sammen med kreds Midt- og Vestjylland om midler til afdækning af vores 

projekt To kredse – ét samarbejde. Og vi fik en bevilling hjem på hovedbestyrelsesmødet 16. 

september 2021. 

Historien er, at der var uklarhed om rammerne og kriterierne for projekter, som kunne komme 

i betragtning. 

Vi trak vores ansøgning for at bakke op om, at der skulle udarbejdes et nyt udkast til 

ansøgningskriterier. Genitor har udarbejdet et udkast, som har været behandlet i 

formandsforum – udkastet skal nu godkendes i hovedbestyrelsen. Det handler også om, at det 

i første omgang var hovedbestyrelsen som skulle bevilge pengene. Nu indstilles det, at 

hovedbestyrelsen godkender principperne og formandsforum bevilger pengene. 

 

3.2. Kongres i Socialpædagogerne 9., 10. og 11. november 2022 

 

Gert: Vi har haft det første møde i det kongresforberedende udvalg den 25. januar. 

Vi har i udvalget drøftet rækkefølgen på medlemsinddragelse som skal afholdes som 

workshops rundt i kredsene. For mig og os giver det mest mening at afholde workshops som 

det første og først derefter træffe beslutninger. Det er bestyrelsen helt enig i. 

 

 

4. Orienteringspunkter 
 
4.1. Status på genopslag af kontorlederstillingen 

 
Gert: Status er, at stillingen er genopslået til besættelse 1. maj. Samarbejdet med Genitor er 

forløbet fint. Jette bliver i sin nuværende stilling frem til ansættelsen er på plads. 

 

4.2. Status på indsatsen med politikpapiret Et socialområde under pres – muligheder, 

når økonomien er presset. 

 

Er behandlet 

 

4.3. Lokale aftaler i forbindelse med Covid19 

 

Gert og Sara orienterede om de indgående aftaler. I denne omgang har vi lagt vægt på, at der 

skal være ordentlig honorering til medlemmerne. 

 

4.4. Status på resultat af regnskab 2021 

 

Mette: Vi kan kun give en her og nu status, da der mangler at blive konteret en del udgifter. 

Men det tegner til, at vores udgifter igen i 2021 er præget af Covid19. Det får naturligvis 

indflydelse på bundlinjen. 
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4.5. Initiativpuljen til arbejdsmiljøaktiviteter på arbejdspladserne 

 

Mette gav en kort orientering, og opfordrede bestyrelsen til at være med til at brede 

budskabet. 

 

4.6. Socialpædagogernes konference for TR, AMR og ledere den 28. april 2022 

 

Mette orienterede om konferencen. Hver kreds er på forhånd tildelt et antal pladser I vores 

kreds har vi 77 pladser. Vi sender indbydelsen ud til TR, AMR og ledere først i næste uge. 

 

4.7. Medlemsarrangementer 2022 

 

Arrangementskataloget bliver sendt ud i næste uge. Kataloget indeholder både de 

arrangementer vi i kredsen har udvalgt og arrangementer udvalgt af kreds Midt- og 

Vestjylland. 

Sara fortalte om årets første medlemsarrangement med Nils Villemoes, som blev afholdt som 

et udelukkende digitalt arrangement. 

 

4.8. Sag om videoovervågning i DOK (Dømte og kriminalitetstruede unge) i Region 

Midtjylland 

 

Sara og Gert orienterede om sagens status. Vi er stadig i tæt dialog med såvel regionens 

ledelse og med vores TR, da sagen har skabt en hel del uro. 

 

 

5. Eventuelt 
 


