
 

   
 

 
 
Kommissorium for Socialpolitisk Udvalg, Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland. 
 
Udvalgets formål: 
En ordentlig og retfærdig socialpolitik er for socialpædagoger essentiel i forhold til, at vi har et 
velfærdssamfund, og at vi derigennem har mulighed for at udøve vores fag til gavn for borgere i 
samfundet.  
 
Derfor nedsætter kredsbestyrelsen et udvalg bestående af medlemmer, der har en særlig tæt og 
daglig indsigt i kommunale, regionale og økonomiske forhold. 
Formålet med udvalgets arbejde er, at udvalget overordnet og i bred forstand fastholder, 
inspirerer og kvalificerer socialpolitisk arbejde i Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland. 
 
Udvalgets sammensætning: 
Udvalget består af samtlige TR-valgte medlemmer af de øverste MED-udvalg i kredsen. Er 
Socialpædagogerne ikke repræsenteret i dette udvalg i en kommune/Regionen, udpeger kredsen 
et medlem derfra. Derudover vælger kredsbestyrelsen 1 repræsentant af sin midte. Endelig 
udpeger bestyrelsen for Ledersektionen 2 repræsentanter blandt sine medlemmer. 
Kredsformanden er født medlem og formand for udvalget. 
 
Møder: 
Udvalget mødes 2 gange årligt. 
 
Udvalgets opgaver: 
Udvalget skal medvirke til at sikre, at kredsens ageren på området altid er relevant, med god 
timing og præget af god indsigt i de forhold, der ageres på. 
 
Udvalget skal gennem sin virksomhed medvirke til, at dets medlemmer besidder den nødvendige 
og aktuelle viden for at kunne tilgodese formålet. 
 
Udvalgets medlemmer følger i deres daglige arbejde de socialpolitiske tiltag, der gøres hos deres 
respektive arbejdsgivere og holder kredsen underrettet herom.  
 
Udvalget afgiver relevante anbefalinger til kredsen, når de finder dennes indsats påkrævet for at 
Socialpædagogerne kan opnå maksimal indflydelse på udviklingen af politikker på det 
socialpædagogiske område i kommuner og region, eksempelvis handicap-, børn- og unge- og 
frivillighedspolitikker. 
    
Udvalgets medlemmer følger den kommunale budgetlægning nøje og holder i 
budgetlægningsperioden tæt kontakt til den faglige sekretær, der dækker den pågældende 
kommune. Det enkelte udvalgsmedlem vurderer i den sammenhæng sammen med kredsen, om 
kredsen skal afgive høringssvar, udtalelser e.l. under processen.  



 

   
 
 
 
 
 
 
 
I særlig grad sikrer det enkelte udvalgsmedlem, at kredsen er forsynet med de tilgængelige 
oplysninger om besparelsesforslag m.m., samt er bekendt med eventuelle høringsfrister, der skal 
overholdes. 
  
Evaluering: 
Hvert år i oktober/november afgiver udvalget til kredsbestyrelsen en evaluering af det forløbne år 
med anbefaling af relevante ændringer i udvalgets virkemåde og sammensætning. 
 
 

Behandlet i kredsbestyrelsen i 1. februar 2022  
 

 

 


