
 

     Ref.: pts/grn 

Dato: 09.06 2021 

 
 

Dato:  16. juni 2021 

      

Tid: kl. 09:00 – 13:00 (mødet starter med kaffe/brød og slutter med frokost). 

 

Sted: ”Glashuset” 

 Birk Centerpark 4 

 7400 Herning 

 

 

Indkaldte: 

Susanne Østergård 

Linda Nørgaard 

Tina Brandhøj Boel (Afbud) 

Bo Bakbo-Carlsen 

Jan Therkelsen 

Rikke Hindkjær 

Peter Sandkvist 

 

 

 

 

Dagsorden til møde i ledersektionens bestyrelse 
 den 16. juni 2021 

 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 
Bilag: 
1.1 Referat fra ledersektionens bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021 

 
Bemærkning: 

Referatet er godkendt af deltagerne i mødet og er alene til eventuel opfølgning. 
 
Opfølgning: 

Ingen opfølgning 
 

 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
Dagsordenen godkendes i dens udsendte form. 
 

Beslutning: 
Dagsorden godkendt. 



Peter gør opmærksom på, at indtil vi har konstitueret os med en 
sektionsformand, er det vigtigt, at alle er ekstra opmærksomme på at byde ind 

med dagsordenpunkter til de kommende møder.   
 
 

3. Gensidig orientering  
 
Bilag: ingen 
 

Bemærkning: 
Der er under punktet mulighed for at orientere om sager/aktiviteter, der kan 

have interesse for Sektionen. 
Der refereres som udgangspunkt ikke fra indlæg under punktet. 
 

Behandling: 
Drøftelse af de tiltagende rekrutteringsudfordringer af socialpædagoger, der er 

til stede i alle kommuner. Det er et stort og tiltagende problem og 
sektionsbestyrelsen ønsker, at dette punkt dagsordensættes på næste 
sektionsbestyrelsesmøde, hvor punktet skal underbygges med bilag og evt. 

notater på aktiviteter, der kan være med til at forbedre rekrutterings-
mulighederne. 

 
 

4. Kredsen orienterer  
 

Bilag: ingen 
 
Bemærkning: 

Kredsformanden orienterer om aktuelle og for sektionen relevante aktiviteter på 
kreds og forbundsniveau. 

 
Behandling: 
Økonomiaftalen – der er stor ærgrelse over, at det sociale område ikke blev 

en del af aftalen ved at få tilført flere midler. Kredsen har udtalt sig i P4 om 
betydningen af dette, og det kan høres via kredsens facebookside. Kredsen 

arbejder videre med de økonomiske udfordringer, der er for det sociale område, 
hvor vi vil holde kommunerne op på, at de siden 2007 har haft ansvaret for 

området, og det også er dem der har ansvaret for at sikre området tilstrækkelig 
økonomi.  
Faglighedskampagne/film – Centralt og her i kredsen gennemføres lige nu 

en stor faglighedskampagne på de sociale medier under overskriften, 
”Socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed”. Centralt er 

filmen med Cathrine set af over 200 000. Her i kredsen har vi sammen med 
Herning kommune og Lev Vestjylland fået produceret 4 film, hvor det er 
borgerne, der træder frem og fortæller hvilken betydning socialpædagoger gør i 

deres hverdag. Filmene kan ses via kredsens facebookside og er indtil videre 
set næsten 25000 gange. 



OK21- Vi holder som organisation meget fast i den danske model, og derfor 
respekterer vi selvfølgelig, at DSR’s medlemmer har stemt nej til 

overenskomsten.  
Samtidigt holder vi også fast i, at tjenestemandsreformen fra 1969 - der ligger 
til grund for, at bla. socialpædagoger og sygeplejersker halter bagefter med 

deres løn - er en politisk løsning som også skal løses politisk. 
KRV-valg - kredsen har besluttet en valgstrategi, der sætter fokus på 

kommunernes underbudgettering af det sociale område samt socialpædagogisk 
faglighed.  
Lønstrategi – Der er fortsat godt gang i den proces, der er igangsat med 

udrulning af lederløns-strategien. Formålet er forhåndsaftaler/rammeaftaler 
med alle kommuner samt at alle ledere, der er medlemmer af 

Socialpædagogerne tilbydes løneftersyn en gang per år mhp. at afdække, om 
der er noget, der skal forhandles. 
Kredskontoret – som udgangspunkt er alle medarbejdere tilbage med fysisk 

tilstedeværelse på kredskontoret i Birk Centerpark fra den 2. august. 

 
 

5. Sager til behandling/beslutning  
 

5.1 Opfølgning på sektionens generalforsamling 30. marts 2021 
 
Bilag: 

5.1.1 Referat fra generalforsamling i ledersektionen 30.03.2021 
5.1.2 Mail korrespondance med Forbundssekretariatet.  

 
Bemærkning: 
Ledersektionsbestyrelsen afholdt tirsdag d. 4. maj konstituerende møde som 

opfølgning på generalforsamlingens valghandling. 
Desværre var der ikke nogen, der ønskede at blive valgt til ledersektionens 

formand. 
 
Kredsens henvendelser til Forbundssekretariatet om Kredsens udfordringer i 

forhold til valg af sektionsformand og forslag til løsninger har ikke givet nogen 
resultater p.t. 

Konsekvenserne heraf skal drøftes, og der skal findes alternative løsninger på, 
hvorledes formandsopgaverne fremadrettet skal løses og koordineres. 

 
Indstilling: 
Det indstilles at valgperiodens formandsopgaver fordeles mellem sektionens 

bestyrelsesmedlemmer, samt koordinering af de enkelte opgaver og 
beslutninger herfra fastlægges. 

 
Behandling: 
Der er ikke kommet en tilbagemelding på vores henvendelse til sekretariatet. 

Peter har telefonisk været i kontakt med sekretariatet i sidste uge og der er 
ingen afklaring.  

 



En af udfordringerne, der yderligere nævnes under mødet, er, at ledernes 
deltagelse er frivilligt arbejde, og at det er svært at bruge sin arbejdstid på. 

 
Sektionsbestyrelsen foretrækker, at LLU møderne fortrinsvis afholdes virtuelt. 
Et nyt forslag kunne være, at 3 ud af de 4 LLU møder afholdes som virtuelle 

halvdagsmøder. 
 

Kunne der arbejdes med honorar til ledere, der sidder i de forskellige fora?  
Der er enighed om at honorar ikke løser tidsspørgsmålet, men måske kunne det 
bruges til, at den enkelte kunne bruge det til at ”forsøde” tilværelsen for sig 

selv og sine nærmeste.   
 

Er der behov for at sende yderligere et brev til sekretariatet med de ”nye” 
spørgsmål, samt følge op på de andre der tidligere er fremsendt? 
 

Beslutning: 
Som nødløsning vælger kredsen at opgaverne går på skift(formand/LLU) indtil 

der er fundet en ny arbejdsstruktur eller en ny formand. Det betyder at der er 
en ansvarlig for dagsorden per møde, samt at vi sender en rep. til LLU-
møderne, hvis dette er en mulighed iht. LLUs forretningsorden (dette 

undersøger Peter). 
 

Vi sender et nyt brev til sekretariatet med opfordring til at problemstillingen 
bliver sat på et kommende LLU møde – (der er efterfølgende fundet ud af, at 
problemstillingen er dagsordensat til den 22. juni). 

 
 

5.2 Opfølgning på Lederlandsmødet d. 18. maj i Fredericia 
 

Bilag: 
5.2.1 Tematisering af indkomne forslag til ledersektionens fremtidige arbejde  

 2021-2023 

5.2.2 Lederlandsudvalgets skriftlige beretning 2019-2021 
 

Bemærkning: 
Sektionsbestyrelsen drøfter hvilke emner/ temaer fra lederlandsmødet i 
Fredericia, der skal dagsordenssættes på fremtidige møder i 

ledersektionsbestyrelsen.  
Formålet er, at ledersektionens bestyrelse kan perspektivere og påvirke 

kredsbestyrelsens / kredsens ageren i forhold temaer prioriteret af 
sektionsbestyrelsen.  
 

Ud fra drøftelserne i Landsmødets gruppearbejder med overskrifterne: 
1. Ledernes faglighed 
2. Synlige medlemstilbud 
3. Det enkelte medlem 
4. Ledernes fagforening 
5. Ledernes lønforhold 
6. Ledernes arbejdsmiljø 



drøfter og prioriterer sektionsbestyrelsen, hvad der giver mening her hos os, og 
hvad vi skal satse på i sektionens arbejde fremover. 

 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 

 
Behandling: 

Det er vigtigt at de temaer der udvælges, er med til at skabe relevans for 
lederne i kredsen, og herigennem også har et organiserende øjemed. 
Herudover skal valgte temaer flugte sammen med generalforsamlingens 

besluttede fremtidige arbejde. 
 

Beslutning: 
I prioriteret rækkefølge vælges følgende temaer: 

1. Lederens fagforening 

2. Ledernes arbejdsmiljø 
Temaerne dagsordensættes på kommende møder.  

 
 

5.3 Lokale aktiviteter 2021 /2022 

 
Bilag: 

 
Bemærkning: 
Sektionsbestyrelsen skal drøfte, hvorvidt der skal arrangeres mødeaktivitet for 

kredsens ledere i efteråret. 
Som nævnt under punkt 5.4 afvikles lederkonferencen d. 23. til 24. september. 

 
Ønskes der herudover lokale arrangementer og i givet fald hvilke. 

 
På ledersektionens generalforsamling d. 30/3-21 blev følgende besluttet under 
punktet ”Fremtidigt arbejde”: 

Der skal fokus på tiden efter Corona – hvad har det betydet for en leder 

(bl.a. stort arbejdspres) og hvad kan vi som ledere lære af Coronatiden – 

ledernes arbejdsmiljø, arbejdet omkring organisatorisk struktur vedr. 

ledernes lønforhandlinger skal fortsættes, der skal arbejdes med 

kredsens synlighed overfor lederne og der skal fortsættes fokus på 

ledernes organisering.  

Som opfølgning på både drøftelserne under 5.2 og det vedtagne fremtidige 
arbejde tages der stilling til, om og i givet fald hvilke mødeaktiviteter 

sektionsbestyrelsen skal afholde i det kommende år. 
 
Indstilling: 

Der tages stilling til mødeaktiviteter for det kommende år. 
 

Behandling: 
Det er vigtigt at medlemsmøder for ledere kommer i medlemsmødekataloget. 
Derfor skal medlemsmødeaktiviteter dagsordensættes hvert år ved et 

efterårsmøde. 



 
Der drøftes om der er mulighed for at arrangere møder, der både henvender sig 

til ledere og basis med 2 spor. F.eks. arbejdsmiljø for basis og ledere. 
 
Beslutning: 

Aktiviteter for 2022 dagsordensættes til den 14. september 
 

 
5.4 Lederlandsudvalget 
 

Bilag: 
Se Prepare 

 
Bemærkning: 
Som tidligere besluttet drøfter sektionsbestyrelsen nyt fra lederlandsudvalget. 

På dette møde skal der følges op på, at Kredsens plads i lederlandsudvalget pt. 
står vakant 

Næste møde i lederlandsudvalget er umiddelbart forud for lederkonferencen og 
foregår den 22. september på Nyborg Strand. 
Det skal besluttes, hvem der fra sektionsbestyrelsen deltager her. 

 
OBS på den planlagte lederkonference d. 23. – og 24. september 2021 

 
Indstilling: 
 

 
Behandling: 

Næste møde er den 22. juni 10.00-11.30 med 2 punkter på dagsorden. Det ene 
punkt er kreds Midt- og Vestjyllands henvendelse vedrørende det problemfyldte 

ved, at vi ikke har kunnet udpege en formand, og herunder om der kunne 
ændres på LLU’s arbejdsform. 
 

Linda har mulighed for at deltage i dette møde, og Peter forespørger, om det er 
en mulighed. 

 
Beslutning: 
Peter forsøger at får Linda suppleret ind til dette møde. 

 
 

6. Eventuelt 
 

6.1 Næste møde 
 

Bemærkning: 
Næste møde er tirsdag d. 14. september 2021 (Rikke dagsordenansvarlig – 
ikke længere relevant, da Bo efterfølgende er tiltrådt som formand 

(bemærkning fra ref.)). 
 



Bo deltager den 22. september i LLU under forudsætning at LLU’s 
forretningsorden tillader det (Peter undersøger – ikke længere relevant, da Bo 

efterfølgende er tiltrådt som formand (bemærkning fra ref.)). 
 


