
GF — Østjylland — Verne

Tak for invitationen!
Jeg er glad for at komme til Aarhus og møde jer alle og mine
gamle kollegaer og fagfæller. Det er dejligt at være her sammen
med jer og i de her lokaler. De erjo blevet så flotte. Det erjo som
at komme hjem.

Jeg skal fortælle jer lidt om arbejdet i forbundet.

Intro
Vores arbejde bygger på et tæt samarbejde mellem kredse og
forbund, så vi sikrer os, at der er et godt samspil i de indsatser og
aktiviteter, vi arbejder med.

Helt overordnet handler det om at styrke sammenhængskraften i
organisationen og sikre, at det, vi foretager os, tager
udgangspunkt i medlemmernes interesser og behov. Det
samarbejde er også afgørende for jer — medlemmer. Derfor er
det et vigtigt fokus for os, jeres valgte repræsentanter.

Socialpædagogernes vision bygger på tre bropiller, som helt kort
sagt er:

1. Et socialpolitisk ben, hvor vi arbejder for et solidarisk
samfund hvor der er plads til alle,

2. et professionsfagligt ben, hvor vi arbejder for at den
socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt i
omverden

3. og så et tredje ben, som er det faglige, arbejdet for at sikre
vores medlemmer ordentlige løn og arbejdsforhold.



Kommunalvalg
Jeg vil give et par eksempler på vores aktuelle arbejde indenfor
de tre ben.

Hvis vi tager det socialpolitiske ben, så står vi jo lige over for et
kommunalvalg. I den forbindelse er det vigtigt, at vi italesætter
det socialpædagogiske område specifikt. For vi bliver ikke italesat
i den store velfærdsdagsorden. Derfor skal vi med styrke og
fokuseret kraft holde fast i denne dagsorden. Vi er altså alene om
at italesætte den socialpædagogiske indsats.

Fra forbundets side arbejder vi hver dag for at sætte den
dagsorden landspolitisk. Helt konkret er en af vores mærkesager i
forbindelse med kommunalvalget at sætte fokus på
handicapområdet — gøre opmærksom på, at der findes
mennesker med handicap, der har brug for støtte hele livet. De
skal støttes med habiliterende indsatser.

Den indsats er aftalt, forberedt og koordineret i et tæt
samarbejde i hele organisationen ifm. med kommune- og
regionvalget.

Socialpædagogisk faglighed på dagsorden
Det leder hen til det andet ben — det professionsfaglige for her
har vi også en vedvarende opgave med at sætte vores faglighed
på dagsordenen - forklare hvad vi kan bidrage med, og hvad vi
gør som socialpædagoger.



Her vil jeg gerne fremhæve kredsens ambassadørprojekt som et
flot eksempel på, hvordan man også i den sammenhæng kan
arbejde med at inddrage medlemmerne. Et projekt som jeg håber
flere vil lade sig inspirere af. Det handler om at lytte til
medlemmerne og deres stemmer i alle forhold.

Nye jobarenaer — demens
Noget af det der fylder meget i vores regi er fokus på nye
jobarenaer. Hvor er der muligheder og åbninger, hvor vi fremover
kan se at socialpædagoger spille en rolle og gøre en forskel?

Et eksempel er demensområdet. Det står højt på den politiske
dagsorden, og den socialpædagogiske indsats er efterspurgt.
Demensom rådet er derfor en ny jobarena, hvor vi kan se et
behov for socialpædagogisk støtte af borgere med demens i det
tidlige stadie, dem der bor i egen bolig og typisk med familien.

Her i kredsen har I vist et godt eksempel på lokalpolitisk
lobbyarbejde i jeres arbejde med demens og den
byrådsbeslutning, der er truffet i Aarhus kommunes byråd. Det
viser, hvordan et tæt strategisk samarbejde mellem kreds og
forbund kan skabe resultater om en fælles dagsorden. Det er et
godt eksempel på, hvordan vi kan udnytte hinandens viden og
indsigt til at gennemføre de fælles målsætninger, vi har besluttet.

På forbundspian har vi fra start blandet os i demens-debatten. Vi
har fået indflydelse på arbejdet med den nationale
demenshandleplan og på mange af de 23 initiativer i
handleplanen.



I foråret udgav vi en hvid bog om demens for at vise, hvad den
socialpædagogiske indsats kan. Vi lancerede hvidbogen med en
udsolgt konference, som var en stor succes — der var bI.a. flere
lokalpolitikere til stede, der fik øjnene op for den
socialpædagogiske faglighed.
Så hold Øje med området og evt, nye stillinger og jobopslag.

Psykiatriområdet
Et område som har fyldt meget også i offentligheden det
forgange år er psykiatriområdet. Særligt omkring Christiansborgs
lovud kast om nye psykiatriske afd.
Her har vi arbejdet intenst på de indre linjer — det har været en
politisk indsats, der strakte sig over trekvart år, med fokus på
retssikkerhed og faglighed og på nødvendigheden af
socialpædagogisk faglighed også i voidsforebyggelse og
rehabilitering.(og dermed også arbejdspladser til
socialpædagoger).

Vi har haft et løbene samarbejde med andre organisationer (bl.a.
SIND; Bedre Psykiatri; Dansk Sygeplejeråd; Lægeforeningen;
Ergoterapeuterne), vi har lavet et såkaldt juridisk responsum som
påpegede de problemer, der var med regeringens første udspil.
Så har vi haft et ministerdialogmøde, og høringssvar mm. Det
samlede resultat blev, at lovforslaget blev taget af bordet, og blev
ændret på afgørende retssikkerhedsmæssige og faglige områder
(særligt at det lægges ind i sygehus- og psykiatrilov). Det er helt
særligt og meget sjældent det sker.



Vi ved at der er fokus på psykiatri og de nye psykiatriske
afdelinger samt på voidsforebyggelse i de nuværende
satspuljeforhandlinger og fremover vil vi, i samarbejde med
andre organisationer, arbejde for et markant løft til
social psykiatrien.

I Psykiatrialliancen, som vi har været med til at opbygge, og som
er et samarbejde mellem 30 organisationer, pårørendegrupper
osv, sidder vii den styrende koordinationsgruppen og er inviteret
med i udformningen af psykiatriplan II. Det bliver den næste
store indsats.Og vi er i gang.
Psykiatrialliancen er helt unik på området. Og vi er stolte over
at have været med til at opbygge denne.
Vi kan se at der er stigende politisk interesse for vores
synspunkter og input. Og vi oplever en stigende interesse for
Socialpædagogerne. Vi bliver kontaktet og spurgt til råds,
inviteret med i diverse grupper. Det udnytter vi selvfølgelig.

Rette tilbud til udsatte børn og unge
Et andet emne som både handler om socialpolitik og
socialpædagogik er udsatte børn og unge.

Her for nylig holdt vi en konference om ‘Fremtidens døgntilbud’.
Her gav vi bud på, hvordan døgntilbud i fremtiden kan udvikles
gspille aktivt sammen med plejefamilier og øvrige tilbud for at
skabe fleksible løsninger for udsatte børn, unge og deres familier.
Hvordan vi sikrer den faglige expertise og den viden der er på
døgntilbuddene.



Udviklingen er, at flere børn og unge bliver anbragt i
plejefamilier, at plejeanbragte børn og unge har større
vanskeligheder og familieplejerne efterspørger bedre vilkår. Vi
skal sikre, at de får den nødvendige opbakning til at varetage
børnenes og de unges behov. Her spiller døgntilbuddene en
vigtig rolle. Vi skal også sikre at der fortsat er tilbud til alle børn,
også dem der har behov for en anbringelse på et døgntilbud.

Vi har diskuteret Socialtilsyn for alle plejefamilier med ministeren
og øvrige ordfører og oplever, at der er stor lyd hørhed over for
det.

0K18 — medlemsinddragelse og arbejdsmiljø
Hvad angår det 3. ben — det faglige arbejde — så står vi foran
overenskomstforhandlingerne 2018. Vi er allerede i fuld gang
med processen, og i år har vi prøvet at inddrage medlemmerne
på en ny måde ved at opfordre alle til at sende et postkort —

digitalt og i papir — og give deres bud på, hvad der er vigtigt i
deres arbejdsliv. Og vi har fået rigtig mange postkort. Faktisk har
849 medlemmer har sendt forbundet et postkort.

I sidste uge udtog hovebestyrelsen så overenskomstkrav. Højere
løn er et af de centrale krav. Gode seniorløsninger, bedre
muligheder for at gå fra deltid til fuldtid, videreførelse af
tryghedspuljen og kompetencefonden er nogle af de andre krav,
der står højt på listen.
Og så blev det besluttet at rejse kravet om overenskomst for
familieplejere som et særskilt krav. Det bliver altså et forløb, som
får en særskilt proces i fht de øvrige ok-forhandlinger.



Så vi er klar og ser frem til forhandlingerne. Det er et meget
intenst forløb at være med til (evt uddyb...) Jeg glæder mig til at
være med igen.

Afrunding
Jeg vil slutte med en hilsen fra mine kollegaer i FU og sige tak til
kredsen for et godt samarbejde. Tak fordi I bidrager til den fælles
opgaveløsning og til at vi kan nå vores politiske målsætninger.
Tak til dig Gert for input og bidrag i det daglige samarbejde. Og
tak fordi du sammen med resten af holdet passer godt på den
bedste kreds (Det må I selvfølgelig ikke sige til Benny jeg har sagt,
for han tror det er kreds nordjylland, og vi ved, at han tager fejl).
Jeg glæder mig til at fortsætte vores samarbejde. Tak for ordet og
god generalforsamling.


