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Generalforsamlinger 
Mandag 22. september kl. 15.00 - ca. 21.00
Danmarksgade 16, Odense 

• Det handler om din hverdag 

• Indkaldelse og dagsorden 

• Regnskab og budget 

• Kongrestema – Faglighed og arbejdsmiljø

• Overenskomst 2015

• Aktiviteter i efteråret 2014



Det handler om din 
hverdag 

Af Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

Velkommen til årets generalforsamling i Kreds Lillebælt. Da 

det er et lige år, skal vi traditionen tro ikke bruge tid på valg 

eller til at kigge i bakspejlet i en beretning. Vi kan i stedet 

koncentrere os om at se fremad og drøfte en række vigtige 

spørgsmål, der alle handler om din hverdag på jobbet. De kan 

opsummeres med tre ord: Faglighed – Arbejdsmiljø – Arbejds-

vilkår. 

Faglighed og arbejdsmiljø bliver hovedtemaet på Socialpæ-

dagogernes nært forestående kongres. Den skal munde ud 

i vedtagelsen af en ny arbejdsmiljøstrategi, der skal give ar-

bejdsmiljøet og trivslen på vores arbejdspladser et løft. Ikke 

kun til gavn for os selv, men også for de borgere, vi arbejder 

med. 

De arbejdsmiljømæssige udfordringer på vores arbejdsplad-

ser – både de psykiske og de fysiske – påkalder sig opmærk-

somhed og handling. Hvad vi kan og skal gøre er en fælles 

sag, og alle gode bud er velkomne. Ved at deltage i general-

forsamlingen kan du være med til at inspirere vores kongres-

delegation til at træffe nogle gode beslutninger.

Overenskomst 2015 – og dermed vores løn- og arbejdsvilkår 

de kommende år – bliver kort efter kongressen højst nærvæ-

WORKSHOPS 

Under generalforsamlingen afholder vi en række work-

shops med afsæt i Socialpædagogerne i fremtiden  

– forbundets faglige strategi, der blev vedtaget på  

kongressen i 2012. 

Strategien bygger på en vision for velfærdssamfundet  

og afstikker 10 faglige pejlemærker, som vi vil arbejde 

efter frem mod 2020.

Vores vision er 

•  Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor 

alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og 

være en del af samfundet. 

•  Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og 

anerkendt for sine resultater. 

 •  Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfun-

det, fordi den gør en forskel for den enkelte og betaler 

sig for samfundet. 

rende, da forhandlingerne allerede går i gang før årsskiftet. 

Hvad vil vi have? Hvad skal vores forhandlere satse på? Også 

det bliver en væsentlig diskussion på generalforsamlingen, 

ligesom det er emnet for et medlemsmøde 2. september.  Her 

kan du møde vores forbundsformand og dermed drøfte krav 

og ønsker ansigt til ansigt med en af hovedforhandlerne.

Vi glæder os til en livlig generalforsamling, hvor vi med en 

række workshops lægger op til, at alle kommer til orde og får 

udvekslet synspunkter og erfaringer med gode kolleger. De 

fire workshops tager afsæt i vores faglige strategi ”Socialpæ-

dagogerne i fremtiden”. 

Vi løber næppe tør for emner, og vi glæder os meget til at se 

dig. Jo flere, der dukker op og blander sig i diskussionen, des 

større muligheder har vi for at præge udviklingen og kvalifi-

cere debatten om vores og fagets fælles fremtid.

•  Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, 

med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve 

høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at 

forlade faget. 

Deltagelse i én af de fire workshops giver dig mulighed for 

at blive hørt og få indflydelse på dit fremtidige arbejde og 

liv som socialpædagog i fremtiden. 

Du kan tilmelde dig/vælge mellem følgende workshops:

1.   Nationale mål – ved tilmelding til generalforsamlingen 

skriv W1National.

2.   Menneskelige netværk – ved tilmelding til generalfor-

samlingen skriv W2Menneske.

3.   Psykiatriprojektet – ved tilmelding til generalforsamlin-

gen skriv W3Psyk.

4.   Arbejdsmiljø og faglighed – ved tilmelding til general-

forsamlingen skriv W4Arbejd.

Socialpædagogerne i fremtiden



Generalforsamling 
i Kreds Lillebælt

Mandag 22. september kl. 16.00 – ca. 21.00

Indskrivning fra kl. 15.30

Danmarksgade 16, Odense 

Socialpædagogerne Lillebælt holder ordinær generalforsam-

ling, jf. indkaldelse i Socialpædagogen nr. 13, 20. juni 2014.

Dagsorden

1. Velkomst ved kredsformand Hanne Ellegaard. 

2.  Hilsen fra Forretningsudvalget ved forbundskasserer  

Kaj Skov Frederiksen. 

3. Formalia.

 a. Valg af dirigent. 

 b. Valg af referent. 

 c. Valg af stemmetællere.

4. Formanden har ordet.

5. Socialpædagogerne i fremtiden (workshops). 

6. Kredsens regnskab 2013.

7.  Indkomne forslag. 

Herunder krav til Overenskomst 2015 og  

forslag til kongressen. 

8. Kredsens budget 2015.

9. Kongres 2014. 

10. Valg af fanebærer. 

11. Suppleringsvalg af suppleanter til kongresdelegationen.

12. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før og være 

forsynet med medlemsnummer (CPR-nr.) og underskrift.

Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan stil-

le op til suppleantposterne helt frem til valghandlingen  

(jf. dagsordenens punkt 11). 

Hvis du har problemer med transport til og fra generalfor-

samlingen, så kontakt kredskontoret.

Af hensyn til spisning bedes du tilmelde dig. 

Tilmelding til kredskontoret senest mandag 15. september 

på www.sl.dk/lillebælt.  

Generalforsamling 
i a-kassen

Mandag 22. september kl. 15.00 – 15.30

Indskrivning fra kl. 14.30

Danmarksgade 16, Odense

Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse 

holder lokal generalforsamling, jf. indkaldelse i Socialpæda-

gogen nr. 14, 4. juli 2014 samt pr. brev til personer, der kun er 

medlemmer af a-kassen.

Alle medlemmer af a-kassen er velkomne.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før generalfor-

samlingen i Socialpædagogerne Lillebælt, hvor kun medlem-

mer af fagforeningen har adgang.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen  

(jf. dagsordenens punkt 4), skal ifølge vedtægterne være ind-

sendt til hovedbestyrelsen senest 1. september 2014.

Læs mere om generalforsamlingerne på 

www.sl.dk/lillebælt.



Erklæring fra Socialpædagogerne 

Lillebælts kritiske revisor 

Som generalforsamlingsvalgt kritisk 

revisor i SL Kreds Lillebælt har jeg 

foretaget en gennemgang af årsregn-

skabet for året 2013.

Den kritiske revision af årsregnska-

bet er foretaget i overensstemmelse 

med ”Organisationscirkulære nr. 7” 

og har omfattet en budgetkontrol af 

årsregnskabet. Væsentlige budget-

afvigelser er drøftet med kredskonto-

ret. Det er påset, at kredsbestyrelsen 

har behandlet budgetafvigelserne. 

Ved gennemgangen af årsregnskabet 

har jeg endvidere kontrolleret, at 

kredsen efter min opfattelse anven-

der de økonomiske midler i overens-

stemmelse med Socialpædagogernes 

Landsforbunds formålsparagraf. 

Særlige begivenheder ift. drift og 

lønudgifter er gennemgået og drøftet 

med kontorleder Gitte Dam og kreds-

kasserer Roger Lundberg, og vurde-

ringen er, at der er og bliver handlet 

og korrigeret hensigtsmæssigt på de 

økonomiske forhold.

Det kan med tilfredshed konstateres, 

at budgetlagte midler til medlems-

rettede aktiviteter er blevet anvendt 

som besluttet af generalforsamlin-

gen. 

Odense, 12. marts 2014 

Tommy Neesgaard 

Kritisk revisor  

Regnskab og budget

BUDGET 2013 RESULTAT 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015

I N D T Æ G T E R

Kontingent 9.100.000 8.785.000 8.870.000 9.000.000

Akutfond 1.000.000 994.000 1.025.000 1.000.000

Renter 2.000

    Indtægter i alt 10.100.000 9.781.000 9.895.000 10.000.000

 U D G I F T E R

Fagligt område

Løn og ansættelsesforhold 200.000 279.259 200.000 250.000

Arbejdsforhold i øvrigt 65.000 64.004 65.000 55.000

TR aktiviteter 600.000 589.731 575.000 575.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 23.000 5.058 23.000 10.000

Anden kommunikaton 70.000 76.926 40.000 30.000

Socialpædagogen Lillebælt 75.000 45.938 75.000 50.000

Fagligt område i alt 1.033.000 1.060.916 978.000 970.000

Organisatorisk område

Kongresdelegationer 0 6.785 70.000 0

Generalforsamlinger 175.000 236.119 50.000 150.000

Kredsbestyrelse 150.000 187.062 150.000 150.000

Politisk ledelse i øvrigt 62.000 76.800 60.000 60.000

Ledersektionen 30.000 32.731 30.000 30.000

Seniorsektionen 30.000 30.432 30.000 30.000

Familieplejersektionen 30.000 30.000

Udvalg 20.000 26.559 10.000 10.000

Organisatorisk samarbejde 230.000 250.001 215.000 215.000

Solidaritetsbevillinger 25.000 15.750 10.000 10.000

Repræsentation 25.000 26.949 25.000 25.000

Medlemsmøder 75.000 74.900 80.000 75.000

Arbejdspladsbesøg 55.000 70.067 30.000 25.000

Aktiviteter Medlemsgrupper 40.000 18.495

Organisatorisk område i alt 917.000 1.052.650 790.000 810.000

Kontordrift og administration

Ledelse/personale 197.836 175.000

Økonomi/IT 21.173 25.000

Lokaleudgifter 690.000 517.905 630.000 540.000

Reception og telefoni 75.000 76.766 50.000 50.000

Post og forsendelse 50.000 18.571 20.000 20.000

Kontordrift og inventar 410.000 302.386 370.000 250.000

Kontordrift og administration i alt 1.225.000 1.134.637 1.070.000 1.060.000

Løn

Løn 6.850.000 7.283.044 7.000.000 7.150.000

Driftsudgifter i alt 10.025.000 10.531.247 9.838.000 9.990.000

Anlægsudgifter / afskrivninger 65.000 64.449 50.000

Udgifter drift og anlæg 10.090.000 10.595.696 9.888.000 9.990.000

Å R E T S  R E S U L T A T 10.000 -814.696 7.000 10.000

Balanceregning

Skyldig Forbundet 1/1 -142.120 -135.120

Tilgode Forbundet 1/1 672.576 672.576

Tilgode Forbundet 31/12 682.576

Skyldig Forbundet 31/12 -142.120 -135.120 -125.120



OVERENSKOMST 2015 

Hvad skal vi satse på? 

Allerede inden årsskiftet starter forhandlingerne om Over-

enskomst 2015. Det handler om din og min hverdag på 

arbejdspladserne. Derfor er det vigtigt, at du deltager i de-

batten og er med til at påvirke de krav, der bliver udtaget 

til forhandlingerne. Det giver vi dig mulighed for på med-

lemsmødet 2. september (se side 6) med forbundsformand 

Benny Andersen, men også på generalforsamlingen i Kreds 

Lillebælt. 

Den økonomiske krise, der satte snævre rammer i 2011 og 

2013, er ved at klinge af, og derfor kan vi håbe på et bedre re-

sultat i 2015. Det trækker også i positiv retning, at det private 

arbejdsmarked ved overenskomstfornyelsen tidligere i år 

for første gang i lang tid fik et reallønsløft. Og selv om regio-

ner og kommuner fortsat bliver holdt i økonomisk stramme 

tøjler, kan vi notere, at mange kommuner har oversparet og 

samlet set opbygget betragtelige overskud de seneste år. 

Et godt resultat afhænger bl.a. af, at vi er klare i mælet om vo-

res krav, og at organisationerne kan bevare sammenholdet. 

Socialpædagogerne har udstukket fem temaer som afsæt for 

debatten om overenskomstkravene:

• Løn og pension – med reallønsfremgang og som mål.

• Forbedringer vedrørende arbejdstid og arbejdsmiljø.

• Bedre adgang til kompetenceudvikling. 

•  Tillidsreformen – de gode intentioner om øget inddragelse 

af medarbejderne skal virkeliggøres.

•  Effektivisering, produktivitet og kvalitet. Vi skal kunne 

sætte vores egen dagsorden i forhold til arbejdsgivernes 

gentagne effektiviseringskrav.

Hvad mener du om Overenskomst 2015? – Vær med i debat-

ten på medlemsmødet og generalforsamlingen. 

NB. Konkrete forslag om overenskomstfornyelsen skal ind-

sendes inden den almindelige frist for forslag, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen. 

KONGRESTEMA 

Faglighed og 
arbejdsmiljø

Det bliver hovedtemaet for Socialpædagogernes kongres  

4.– 6. november i år, hvor en ny arbejdsmiljøstrategi skal ved-

tages. 

Afsættet er forbundets store arbejdsmiljøundersøgelse, 

der blev gennemført sidste år. Den viser, at arbejdsmiljø-

problemer som fysisk og psykisk vold, mobning, stress, mu-

skelsmerter og negative følger af alenearbejde desværre er 

udbredte på vores arbejdsområde. Undersøgelsen påpeger 

også, at mange af vores arbejdsmiljørepræsentanter ikke får 

tilbud om den fornødne supplerende uddannelse til vareta-

gelse af deres tillidshverv.

I oplægget til den nye arbejdsmiljøstrategi slås det fast, at 

faglighed og et godt arbejdsmiljø er hinandens forudsætnin-

ger. 

Et godt arbejdsmiljø er en betingelse for trivsel, arbejdsglæ-

de og for et lavere sygefravær. Ikke mindst er det en betin-

gelse for, at fagligheden kan udfolde sig til gavn for borgere 

med særlige behov, så de via den socialpædagogiske indsats 

får det største udviklingspotentiale og det bedst mulige livs-

grundlag.

Derfor er målet med den nye arbejdsmiljøstrategi, at faglig-

hed, kompetenceudvikling og gode rammer og vilkår for at 

udføre arbejdet skal være til stede på alle socialpædagogiske 

arbejdspladser. 

Deltag i debatten på kredsens generalforsamling, og vær 

med til at klæde vores kongresdelegation på til arbejdet med 

den nye arbejdsmiljøstrategi på kongressen.
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AKTIVITETER I KREDSEN

MEDLEMSMØDE

OVERENSKOMST 2015 

Tirsdag 2. september 
kl. 17.00 – 20.00 
Danmarksgade 16, 
Odense.

Oplæg og dialog med

forbundsformand 

Benny Andersen 

om dine løn- og arbejdsvilkår 

som socialpædagog.

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig via 

www.sl.dk/lillebælt

FAMILIEPLEJERE

FAMILIEPLEJERNES DAG

Mandag 1. september kl. 9.00 – 16.00 
Danmarksgade 16, Odense.

•  Årsmøde og valg til familieplejeudvalget  

(dagsorden ifølge vedtægterne).

• Mulighed for at networke med kolleger.

•  Oplæg ved psykolog Malene Hinrichsen om arbejdet 

med socialt truede og omsorgssvigtede børn.

INFORMATIONSMØDE OM PENSION

PKA TEGNER OG 
FORTÆLLER 

1. oktober kl. 17.00 – 20.00 
Fagforeningshuset, 
Vesterballevej 3A, Snoghøj, 
Fredericia

Vi ved af erfaring, at der 

er rift om disse møder, 

så tilmeld dig 

allerede nu.
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