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Hanne Ellegaard,  

kredsformand

Klar til konflikt 
– når eller hvis den kommer 

De sammenbrudte overenskomstforhandlinger og udsigten 

til storkonflikt på det offentlige område er det, optager sin-

dene lige nu, både i forbundet, i kredsen og blandt medlem-

merne. Der har været flere knaster i de forhandlinger, som 

forligskvinde Mette Kristensen p.t. forsøger at samle op på, 

bl.a. lærernes arbejdstid og de statsansattes betalte fro-

kostpause. Men det, der fylder mest – og skal fylde mest – er 

spørgsmålet om et tiltrængt lønløft. Den økonomiske krise 

er aflyst, og nu er det på tide, at vi efter at være spist af med 

meget lave lønstigninger ved de seneste overenskomstfor-

nyelser, får et løft, der kan mærkes, og som matcher lønud-

viklingen på det private arbejdsmarked. 

Socialpædagogerne er klar til at kæmpe for dette krav, og 

stormødet i Odense for 600 af vores tillidsrepræsentanter for 

et par uger viste, at der er opbakning blandt medlemmerne. 

Vi ved dog fortsat ikke, om konflikten bliver en realitet og i 

givet fald hvornår. Selv om parterne har stået meget langt 

fra hinanden i forhandlingerne, kan det ikke udelukkes, at 

forligskvinden kan komme op med et mæglingsforslag, som 

parterne kan acceptere. Skulle det lykkes, vil det blive sendt 

til afstemning blandt medlemmerne ligesom et ”alminde-

ligt” forhandlingsresultat. Strejken er varslet til ikrafttræden  

4. april og lockouten tidligst 10. april, men forligskvinden kan 

udsætte konflikten to gange 14 dage. I så fald kan konflikten 

først begynde omkring 1. maj.  

Det er overvejende sandsynligt, at forligskvinden benytter 

sig af muligheden for at udsætte konflikten. Ikke mindst 

fordi der endnu ikke er forhandlet en rammeaftale på plads 

for det nødberedskab, der naturligvis skal etableres i forbin-

delse med en konflikt og på vores område skal sikre, at svage 

og udsatte borgere ikke efterlades i en situation uden den 

nødvendige pleje og omsorg.

Uanset hvad der sker og hvornår, skal vi nok holde dig under-

rettet. Vi er i løbende kontakt og dialog om situationen med 

alle vores tillidsrepræsentanter. Desuden holder vi p.t. en 

række informationsmøder for medlemmerne på de arbejds-

pladser i kredsen, hvor der er varslet strejke. Det gælder otte 

arbejdspladser i Vejle Kommune samt fire regionale arbejds-

pladser (i alt omkring 375 medlemmer). Arbejdsgiverne har 

også på vores område svaret igen på strejkevarslerne ved at 

varsle lockout. Det handler dog om ret få medlemmer, nem-

lig socialpædagogerne i hospitalspsykiatrien og de medlem-

mer, der arbejder på beskæftigelsesområdet og er omfattet 

af fællesoverenskomsten med BUPL, der dækker ”særlige 

stillinger”. Også disse medlemmer er informeret. 

Vær forvisset om, at der er fuld opbakning til jer, der risike-

rer at komme konflikt. Det gælder både moralsk og økono-

misk. Der er således fuld løndækning (konfliktstøtte) til alle 

medlemmer, der bliver berørt af strejke eller lockout. 

For alle medlemmer gælder, at vi vil holde jer informeret om, 

hvad der sker – via forbundets og kredsens hjemme- og Face-

booksider samt pr. telefon og via møder, som vi indkalder til 

efter behov. Tøv ikke med at kontakte kredskontoret, hvis du 

er i tvivl om noget, og ikke kan finde svar på dine spørgsmål. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du er privat ansat, fami-

lieplejer eller leder, er du under ingen omstændigheder om-

fattet af konflikten. 

VI står sammen i Kreds Lillebælt og i Socialpædagogerne,  

ligesom vi – som del af et større fællesskab – står sammen 

med andre offentlig ansatte i kampen for en Overenskomst 

2018, som vi kan leve med og leve af. 
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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AKTIVITETER I KREDSEN

FAGLIGT MEDLEMSMØDE 

Skam er fravær af kærlighed

– Ved Anette Holmgren, DISPUK

Tirsdag 10. april kl. 17.00-20.00.

Danmarksgade 16, Odense.

MEDLEMSMØDE

Efterløn

Tirsdag 17. april kl. 15.00-17.00.

NB! For medlemmer født fra 1. Januar 1956 til 

31. december 1960.

LEDERE

Temadag – fælles med Kreds Sydjylland

Fredag 20. april kl. 9.00-14.30.

Severin, Skovsvinget 25, Middelfart.

I tilknytning til temadagen afholdes general-

forsamling i Ledersektionen. 

OVERENSKOMST 2018

– Det vigtigste er kravet 

om højere løn, og at vi 

står sammen om det. 

Vores fag er jo fortrinsvis

et kvindefag, og kvindefag bliver fortsat ikke regnet og værdsat til-

strækkeligt af det øvrige samfund. Derfor er det vigtigt at få aner-

kendelse i form af et lønløft, siger Anne-Dorthe Tuemose om udsig-

ten til konflikt. 

– Det er godt, at vi ikke er alene om det, men at alle offentligt an-

satte denne gang står sammen og udviser et sammenhold, som ikke 

er set længe. Til daglig er vi jo en række mindre enklaver fordelt på 

en række forskellige organisationer. Her har vi fundet sammen på 

tværs Fællesskabsånden, solidariteten og det at stå sammen som 

arbejderklasse, der har været lidt glemt, er fundet frem igen, tilføjer 

hun. 

Anne-Dorthe er tillidsrepræsentant for Skansebakken, som er en 

af de socialpædagogiske arbejdspladser i Vejle Kommune, der skal 

FAMILIEPLEJERE

Voksenansvarsloven

– Ved Wencke Svensson

Mandag 9. april kl. 9.30-12.00.

Danmarksgade 16. Odense. 

SENIORER

Årsmøde

Torsdag 5. april kl. 10.00-12.00.

Danmarksgade 16, Odense.

Rügen – Tysklands største ø

Mandag 21. maj – torsdag 24. maj.

ANDRE AKTIVITETER

Marginaliserede unge og ungdoms

arbejdsløshed – TEMAAFTEN

– Ved sekretariatsleder Ask Svejstrup og 

unge fra hjemløseorganisationen SAND

Onsdag 11. april kl. 16.30-19.00.

Danmarksgade 16, Odense.

Arr.: Fagligt selskab om marginaliserede og 

mennesker med rusmiddelproblematikker.

Forebyggelse af mobning 

– TEMAMØDE

– Ved erhvervspsykolog 

Eva Gemzøe Mikkelsen

Torsdag 3. maj kl. 14.00-17.00.

Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, Esbjerg. 

Arr. Branchefællesskabet Velfærd og 

Offentlig administration og CABI.

1. maj i Socialpædagogerne Lilllebælt 

Tirsdag 1. maj kl. 9.00-11.30.

Danmarksgade 16, Odense.

Sammen med BUPL og DS.

 Kl. 11.30 går vi til fælles 1. maj 

i Kongens Have.

 Vær opmærksom på  

1. maj-arrangementer i  

andre byer i kredsen.

i strejke, når eller hvis storkonflikten bryder løs. Den vil i  

givet fald komme til at omfatte cirka 50 kolleger. Hun er,  

ligesom de 600 øvrige tillidsrepræsentanter fra hele landet, 

der tirsdag 13. marts var samlet til konfliktstormøde i Oden-

se, ikke i tvivl om, at det er nu, lønslaget skal slås. 

– Men det er klart, at der blandt kollegerne har været tvivl, om det 

nu også kan lade sig gøre. Det er jo ikke noget, vi har prøvet før, 

og selvfølgelig har mange spekuleret på, hvilke konsekvenser det 

kan få for dem selv, men ikke mindst for de borgere, vi arbejder 

med, siger Anne-Dorthe. 

Hun har dog kunnet berolige kollegerne med, at de vil få konflikt-

støtte, der dækker deres løntab, samt at der vil blive aftalt et nød-

beredskab: 

– Jeg  satser meget på, at det bliver forhandlet på plads i løbet af den 

kommende uge. Det er forståeligt, at kollegerne og de pårørende er 

bekymrede for borgernes ve og vel, men nødberedskabet vil sikre, 

at borgerne får den nødvendige pleje og 

omsorg, så ingen lider overlast. Dog er 

det klart, at vi bliver nødt til at sætte den 

egentlige socialpædagogiske indsats på 

pause, så længe konflikten varer.

Læs mere om aktiviteterne, og 

tilmeld dig på Lillebaelt.sl.dk

Anne-Dorthe Tuemose: 

– det vigtigt at få anerkendelse i 

form af et lønløft.

Lønnen 
og sammen-
holdet 
er det 
vigtigste


