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LILLEBÆLTJ U N I  2 0 1 8  •  1 2 .  Å R G A N G 

OVERENSKOMST 2018

Godt resultat 
– fantastisk opbakning 

Det er konklusionen på Overenskomst 2018, som i begyn-

delsen af juni fandt sin endelige afslutning, da resultatet 

af urafstemningen blev offentliggjort. Det viste for Social-

pædagogerne både den højeste ja-procent  (93,4 pct.) og den 

højeste deltagelse i afstemningen (52,1 pct.) nogen sinde. 

Men resultat var også værd at bakke op: En reallønsfrem-

gang til alle over de næste tre år og en parallel lønudvikling 

mellem det private og det offentlige arbejdsmarked, fortsat 

ret til støtte til efter- og videreuddannelse, særlige lavtløns- 

og ligelønspuljer som et første skridt mod et mere retfærdigt 

arbejdsmarked – og meget mere. Stort set alle vores krav 

blev imødekommet, hvilket må tilskrives et stærkt sammen-

hold i hele fagbevægelsen. Selv om det hen ad vejen så sort 

ud, stod sammenholdet og den danske model i sidste ende 

sin prøve og førte til et resultat, som vi alle kan være glade 

for og stolte af. 

54 procent af medlemmerne i Kreds Lillebælt deltog i uraf-

stemningen. Det er over landsgennemsnittet og et synligt 

bevis på jeres engagement og opbakning hele vejen igen-

nem: da kravene blev udtaget, da en storkonfl ikt truede, men 

blev afværget, og da resultatet af forhandlingerne forelå. Tak 

for det – og en særlig tak til vores aktive tillidsrepræsentan-

ter og vores forhandlere i forbundet, der var med til at skaffe 

det gode resultat hjem. 

Overenskomst 2018 har fyldt meget, men nu kan vi atter se 

fremad. I Kreds Lillebælt ser vi blandt andet frem til at præ-

sentere vores nye fagfestival, der afholdes i tilknytning til 

kredsgeneralforsamlingen 24. september (se bagsiden). Den 

byder på en bred præsentation af vores fag, og hvad vi social-

pædagoger kan og står for. Vi håber, at den vil inspirere alle, 

der deltager. Med disse ord vil jeg ønske jer en god sommer. 

Hanne Ellegaard
Kredsformand 

OK 2018 får gode anmeldelser  

Vi har talt med to af tillidsrepræsentanter og en leder om 

deres syn på overenskomstfornyelsen. 

Hanne Bertelsen (TR), Bofællesskabet Postens Vej, 

Vejle Kommune:

– Vi var en af de arbejdspladser, der skulle have været i strej-

ke, hvis der ikke blev fundet en løsning. Det var dejligt at slip-

pe for konfl ikten, da den ville have ramt vores borgere hårdt. 

– I stedet fi k vi en rigtig god overenskomst. Jeg er glad for den 

pæne lønstigning på godt 6 procent til alle og for, at vores 

seniordage bliver bevaret. Det er også godt, at der igen bliver 

sat fokus på deltidsproblemet. Jeg håber, at det bærer frugt. 

Alt for mange kolleger må nøjes med 30 timer om ugen, selv 

om de gerne ville på fuld tid. 

– Eneste minus var, at lærerne ikke fi k en arbejdstidsaftale. 
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OK 2018 fts. … 

Holger Torp (centerleder), Fredericia Kommune. 

Formand for Kreds Lillebælts ledersektion

– Jeg synes godt om én for alle-princippet, og at man står 

sammen i fagbevægelsen. Det ser ud som om, at man lykke-

des med det. Jeg har kun ros til taktikken og planlægningen 

af forhandlingerne, og jeg er superglad for, at vi undgik en 

konfl ikt. 

– Jeg stemte ja, da jeg synes, at det er et resultat, vi kan være 

tilfredse med. Jeg hæfter mig navnlig ved tre ting: De gene-

relle lønstigninger, at vi lønmæssigt følges med det private 

arbejdsmarked, og at der i vores egne forhandlinger også 

blev opnået lidt mere til ledernes pension. Ikke så meget, 

men mange bække små tæller også – ikke mindst i forhold til 

pension, som optjenes over mange år.

Jens Jørgen Carstensen (TR), Kompasrosen, 

Region Syddanmark:

– Vi var udtaget til konfl ikt, og forhandlede nødberedskab ad 

fl ere omgange. Det foregik i en god ånd, men jeg er glad for, 

at disse aftaler blev i skuffen. Flere kolleger, især de få, der 

står uden for Socialpædagogerne, virkede nervøse ved udsig-

ten til konfl ikt. Måske af økonomiske årsager, eller fordi de 

ikke havde lyst til at lægge sig ud med ledelsen.  

– Min oplevelse var, at kollegerne var ovenud tilfredse, både 

fordi de har fået mere i løn og har undgået en konfl ikt. Jeg sy-

nes, at det var et godt resultat og positivt, at musketereden 

i fagbevægelsen havde sin effekt. Alene havde vi ikke opnået 

så meget. Det sammenhold, der blev udvist, holdt næsten til 

stregen. Nu håber jeg, at den kommission, som lærerne fi k, 

fører frem til en aftalebaseret arbejdstidsordning. 

A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N

MEDLEMSMØDE

Kend din pension (PKA)

Tirsdag 4. september kl. 17.00-19.30.

Danmarksgade 16, Odense.

FAGFESTIVAL

Følg tanken – Lev drømmen 

Mandag 24. september 

kl. 10.00-14.30.

Danmarksgade 16, 

Odense.

Inspiration til 

jobsøgning, jobskifte, uddannelse 

og karriere - Hvor er de nye 

jobarenaer? – Hvad skal vi med 

socialpædagogerne – Mød rebellen 

fra Langeland – Stand-up ved 

Anders Stjernholm – m.m.

Generalforsamling

Mandag 24. september 

kl. 16.00 – ca. 21.00.

Danmarksgade 16, Odense.

MEDLEMSMØDE OM FAGET

Forandringsprocesser 

– Ved Kitty Dencker

Onsdag 3. oktober kl. 17.00-20.00.

Danmarksgade 16, Odense.

FAMILIEPLEJERE

Familieplejernes dag/årsmøde

Tirsdag 28. august kl. 9.30-16.00.

Danmarksgade 16, Odense. 

Forhandlercafé

Onsdag 24. oktober kl. 9.30-15.30.

Danmarksgade 16, Odense. 

TEMAMØDE I A-KASSEN

Workshop om jobsøgning

Onsdag 27. juni kl. 9.00-14.00.

Danmarksgade 16, Odense.

JUL I KREDS LILLEBÆLT

Juletræsfest i Odense

Lørdag 1. december kl. 14.00-16.30.

HK’s lokaler, Lumbyvej 11, Odense.

Juletræsfest i Brejning

Søndag 2. december kl. 14.00-16.30.

J.L. Varmingsvej 1, Brejning, Børkop.

Juletur til København

Onsdag 12. december.

Læs mere om aktiviteterne, og 

tilmeld dig på Lillebaelt.sl.dk

Sommeråbningstider

I ugerne 27-28 og 30-32 

har kredskontoret åbent 

mandag-fredag kl. 9.30-12.30. 

I uge 29 er kontoret lukket, 

men tlf. 72 48 64 00 henviser 

til akut-telefon.


