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NAVN OG FORMÅL
 
§ 1, stk. 1 Navn: Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere 

og mellemledere.
 
§ 1, stk. 2 Sektionens hjemsted er København.
 
§ 1, stk. 3 Sektionens primære formål er at samle alle ledere og 

mellemledere på socialpædagogiske arbejdspladser mv., jf. § 2, 
stk. 1, og at bistå Socialpædagogernes Landsforbund i at 
varetage disse medlemmers interesser inden for såvel faglige 
som ansættelses- og uddannelsesmæssige områder.

 
Det er således sektionens formål som høringspart i forhold til 
Socialpædagogernes Landsforbunds ledelse og gennem fagligt 
arbejde i øvrigt at sikre medlemmerne de bedst mulige 
generelle løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsvilkår, uddannelses-
vilkår, samt en hensigtsmæssig rådgivning fra Social-
pædagogernes Landsforbund.

 
Sektionens formål er endvidere at danne den overordnede 
ramme om ledernes og mellemledernes lokale sektioner og i 
forhold til medlemmerne på landsplan.

 
  

2.
 

MEDLEMMER
 
§ 2, stk. 1 Medlemmer af sektionen er ledere og mellemledere, der har 

ordinært medlemskab af Socialpædagogernes Landsforbund.  
Ved ledere og mellemledere forstås medlemmer, der i henhold 
til forbundets overenskomster, er indplaceret som ledere eller 
mellemledere. Personer, der i en periode er konstitueret i en 
sådan stilling, er medlem i konstitutionsperioden.

Ledere er i disse vedtægters forstand: Medlemmer, der i 
henhold til forbundets overenskomster er indplaceret som 
ledere, og som i det daglige refererer til en forvaltning og/eller 
bestyrelse.

Mellemledere er i disse vedtægters forstand: Medlemmer, der i 
henhold til forbundets overenskomster er indplaceret som 



3/7 ledere, og som i det daglige refererer til en leder inden for 
institutionen/tilbuddet.

Ved ledighed fastholder man sit medlemskab af sektionen, indtil 
man får en ny ansættelse. Herefter vil man igen skulle 
dokumentere, at man lever op til definitionen i nærværende 
paragraf for at kunne forblive medlem af sektionen for ledere og 
mellemledere.

 
Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med optagelse af medlemmer 
i sektionen træffes beslutning af forretningsudvalget.

Valg til de lokale sektioners bestyrelser og udpegning til 
landsudvalget sker blandt beskæftigede medlemmer af 
sektionen. Ved ledighed kan man fastholde sin position i de 
givne udvalg i indeværende valgperiode.

 

3.

ORGANISERING

§ 3 Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og 
mellemledere er organiseret med et centralt landsudvalg og en 
række lokale sektioner, der følger forbundets kredsstruktur. 

 

4.

DE LOKALE LEDERSEKTIONER

§4 Ledersektionerne organiseres i lokale sektioner, som følger 
forbundets kredsstruktur.

§ 4, stk. 2 De lokale ledersektioner oprettes under kredsbestyrelsen og re-
fererer til denne.

 
§ 4, stk. 3 Kredsene træffer i samarbejde med de lokale ledersektioner 

beslutning om vedtægter for de lokale sektioner.

§ 4, stk. 4 Sektionernes øverste myndighed er sektionens årlige general-
forsamling, som afholdes hvert år inden udgangen af marts 
måned.

§ 4, stk. 5 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers 
varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
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1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremtidigt arbejde
5. Valg af bestyrelse for en to-årig periode (i ulige år)
6. Eventuelt

§ 4, stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter 
generalforsamlingen. 

I ulige år udpeger bestyrelsen endvidere af sin midte en repræ-
sentant til Landsudvalget. Udpegningen sker for 2 år, jf. de pro-
cedurer, der er beskrevet under § 5, stk. 10

§ 4, stk. 7 Den lokale ledersektion træffer i samarbejde med kredsen selv 
beslutning om sin forretningsorden.

§ 4, stk. 8 Kredsen udarbejder i samarbejde med den lokale ledersektion 
en servicedeklaration for kredsens politiske lederarbejde. I den 
forbindelse aftales form og omfang af kredsens sekretariatsbe-
tjening af ledere og mellemledere. 

5.

LANDSUDVALGET

§ 5, stk. 1 Landsudvalget består af 13 medlemmer, hvoraf de 10 udpeges 
af de lokale ledersektioner. En repræsentant pr. kreds. 
Forretningsudvalget har 2 repræsentanter i landsudvalget og HB 
en repræsentant. 

§ 5, stk. 2 Udpegningen sker for 2 år i ulige år, jf.de procedurer, der er 
beskrevet under § 5 stk. 9- 10. 

 
§ 5, stk. 3 Mellem landsmøderne er landsudvalget sektionens øverste myn-

dighed.
 
§ 5, stk. 4 Landsudvalget vælger selv af sin midte en formand og en næst-

formand.

§ 5, stk. 5 Landsudvalget fastlægger i øvrigt selv opgave- og kompeten-
cefordeling mellem udvalgets medlemmer.



5/7 § 5, stk. 6 Landsudvalget har til formål at arbejde for, at beslutninger 
truffet på landsmødet føres ud i livet, at koordinere og 
informere i forhold til de lokale ledersektioner og sikre 
lederperspektivet over for forbundets hovedbestyrelse, råd og 
udvalg.

 
§ 5, stk. 7 Landsudvalget afholder mindst et årligt møde med en repræ-

sentant for hver af de lokale ledersektioner og kredsformænde-
ne med henblik på at sikre koordinering og information. 

§ 5, stk. 8 Landsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5, stk. 9 Hver lokal ledersektionsbestyrelse udpeger blandt den lokale 
ledersektions bestyrelsesmedlemmer en repræsentant til 
landsudvalget.  

§ 5, stk. 10 Udpegning til Landsudvalget sker i ulige år i 1. kvartal, sådan at 
det nye Landsudvalg kan blive præsenteret på Landsmødet. 
Udpegningen gælder for 2 år.

Udtræder et medlem af Landsudvalget af sin lokale 
ledersektionsbestyrelse inden udløb af de 2 år, har den 
pågældende lokale ledersektionsbestyrelse mulighed for at 
udpege en ny repræsentant til Landsudvalget. Denne udpegning 
gælder frem til, at der foretages nye ordinære udpegninger til 
Landsudvalget.

 

6.

LANDSMØDE
 
§ 6, stk. 1 Landsmødet er sektionens øverste myndighed.
 
§ 6, stk. 2 Landsmødet er forum for erfaringsudveksling, koordinering og 

udvikling af lederpolitik og lederfaglige spørgsmål. På 
landsmødet træffes beslutninger om initiativer i forhold til 
Socialpædagogernes Landsforbund, arbejdsgiverne, andre 
organisationer m.fl. 

 
§ 6, stk. 3 I ulige år afholdes landsmøde. Landsmødet afholdes i 2. kvartal. 

Dato og sted annonceres mindst 3 måneder forinden 
landsmødets afholdelse.



6/7 § 6, stk. 4 Deltagerkredsen er:
o De lokale ledersektioners bestyrelser 
o Kredsformænd
o Forretningsudvalget i forbundet 
o HB’s repræsentant i landsudvalget, 
o Medlemmer af det afgående landsudvalg
o Det nyvalgte landsudvalg

§ 6, stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne fra de lokale ledersektioner har tale- 
og stemmeret, mens kredsformænd og FU alene har taleret.

§ 6, stk. 6 Landudvalget er ansvarligt for tilrettelæggelse og afvikling af 
landsmødet.

§ 6, stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være lands-
udvalget i hænde senest 10 dage før landsmødets afholdelse. 
Forslag skal være forsynet med medlemsnummer/medlemmets 
cpr.nr.

 
§ 6, stk. 8 Dagsordenen for landsmødet skal mindst indeholde følgende 

punkter:
 

1. Åbning af landsmødet

2. Valg af dirigent

3. Beretning fra landsudvalget

4. Indkomne forslag 

5. Fremtidigt arbejde

6. Afslutning

 

7.
 

ØKONOMI
  
§ 7, stk. 1 Socialpædagogernes Landsforbunds hovedbestyrelse udmelder 

årligt et beløb til den landsdækkende ledersektions aktiviteter. 
De lokale ledersektioners aktiviteter finansieres efter beslutning 
i de enkelte kredse.

 
§ 7, stk. 2 Landsudvalgets økonomi er underlagt Socialpædagogernes 

Landsforbunds revision.
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OPLØSNING:
 
§ 8, stk. 1 Sektionen kan opløses ved beslutning i Socialpædagogernes 

Landsforbunds hovedbestyrelse.

Vedtægterne for den landsdækkende ledersektion er blevet revideret den 28. november 
2013 og den 6. februar 2014 på baggrund af hovedbestyrelsens beslutning om en ny 
platform for lederarbejdet i Socialpædagogernes Landsforbund, samt senest på HB-møde 
den 15. september 2016
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