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KAPITEL 1

SOCIALPÆDAGOGERNE
- POLITISK INDFLYDELSE

Siden Kongres 2018 har Socialpædagogerne fortsat arbejdet 
politisk for at præge de dagsordener, som har betydning for 
både vores medlemmers arbejdsvilkår og de mennesker, 
som socialpædagoger arbejder med. 

Både lokalt og på landsplan har vi sat ind overfor politiske 
aktører, beslutningstagere og øvrige organisationer for at 
varetage vores medlemmers interesser. Socialpædagogerne 
er kommet meget langt og har sikret vigtige resultater på en 
række centrale områder med betydning for medlemmerne. 

Det er blandt andet lykkedes at sætte begrebet kvalitet højt 
på den politiske dagsorden. Politikerne har vundet forståelse 
for, hvor vigtigt det er med en samlet specialeplan på det 
specialiserede socialområde. Vi har tydeligt formuleret 
både visioner og konkrete løsninger på, hvordan vi får mere 
kvalitet og faglighed på det sociale område – og særligt på det 
specialiserede område. 

Socialpædagogerne har desuden spillet en meget aktiv rolle 
i forhold til at sætte fokus på, hvordan mange kommuner har 
hyret resultatlønnede konsulenter for at spare penge på det 
specialiserede område. Efterfølgende er mange kommuner 
ophørt med denne praksis. 

På vores Socialpolitiske Topmøde præsenterede vi et social-
politisk udspil med løsninger på en række problemstillinger, 
og vi kom i mål med at slå en ny socialpolitisk dagsorden an. 
Udspillet blev senere fulgt op af en kvalitetshøring  
på Christiansborg, hvor vi præsenterede vores  
udspil ”Et Liv med Muligheder”,  
 

som rummer konkrete løsninger på flere af de store udfor-
dringer, området er præget af. 

Regeringens seneste udspil på anbringelsesområdet bærer 
også aftryk fra Socialpædagogerne. Det samme gør de nye 
regler om magtanvendelser, som vi siden 2016 har arbejdet 
for at kvalificere. 

Der er også områder, hvor vi ikke er nået i mål. Blandt andet 
havde vi gerne set, at der var kommet flere ressourcer til de 
fagområder, hvor socialpædagogerne arbejder – blandt andet 
til voksenhandicapområdet. Vi har også arbejdet målrettet 
på at gøre politikerne opmærksomme på, at socialområdet 
generelt er underfinansieret, og her må vi også sande, at det 
ikke er lykkes at få flere øremærkede penge.  

I arbejdet med at varetage interesserer for både medlemmer 
og udsatte borgere står vi fortsat på det strategiske funda-
ment, der hedder Socialpædagogerne i fremtiden. Det gør vi 
også i årene, der kommer. Både fordi vi har besluttet det, men 
også fordi det strategisk har vist sig at være den helt rette 
beslutning at gå på to ben – både lokalt og nationalt - i forhold 
til at gøre os endnu mere synlige overfor omverdenen. 

Siden sidste kongres har Hovedbestyrelsen fokuseret på særligt 
to indsatser, som også vil blive mere detaljeret beskrevet 
senere i denne beretning - kongresprojektet fra 2018 ”Vi er So-
cialpædagogerne” og organiseringsindsatsen. Begge indsatser 
går på tværs af hele organisationen  
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– og begge har det til fælles, at det har været områder, hvor 
Hovedbestyrelsen har haft ambition om at prøve noget nyt og 
sætte en masse nye ideer og tanker frie. De er endnu ikke 
afsluttede, men vi kan allerede se positiv effekt af, at vi mere 
systematisk inddrager vores medlemmer i arbejdet med at 
skabe en endnu bedre fagforening.

COVID-19

Derudover er det også her relevant at nævne den COVID-19 
-virus, som over foråret i år 2020 fik vendt rundt på mange 
dele af hele landet. Socialpædagoger spillede som personale 
i første geled en meget central faglig rolle. Stort set alle med-
lemmer var på arbejde, mens store del af landet var lukket 
ned. Denne indsats har høstet stor ros fra politikere – både 
lokalt, regionalt og på Christiansborg – og det har været en 
tydelig demonstration af dygtige ledere og socialpædagogers 
suveræne evne til at levere faglighed og finde lokale løsninger. 
Ledere, lokale tillidsrepræsentanter og lokale kredse har 
samarbejdet med kommunale og regionale arbejdsgivere 
om at finde løsninger. På meget kort tid faldt et meget stort 
antal lokale aftaler på plads, som dels sørgede for at give 
arbejdsgiverne den fornødne fleksibilitet - og som samtidig 
sørgede for, at medlemmerne arbejdede under ordentlige løn- 
og arbejdstidsforhold. Socialpædagogernes ledere 
og medlemmer 

udviste endnu en gang stort ansvar og høj faglighed ude på 
arbejdspladserne, og med afsæt i faglighed blev der fundet 
nye måder at få dagligdagen til at fungere for de mest udsatte. 
Der blev udviklet nye, gode løsninger lokalt, og mange steder 
var der en oplevelse af, at samarbejdet på tværs blev stærkere.  
Blandt andet rykkede medarbejderne i dagtilbuddene ind på 
bostederne, og det gav mulighed for at øge kendskabet til 
hinanden og lave mere fleksible løsninger for beboerne. Også 
øget brug af teknologi og andre digitale/virtuelle samværsfor-
mer blev udviklet. Mange af disse løsninger og eksempler, som 
har givet mere frihed og bedre arbejdsmiljø vil blive forsøgt 
løftet ind i de kommende forhandlinger om en nærhedsreform.

Desværre blev også anledning til at en række af Socialpæ-
dagogernes arrangementer i foråret måtte aflyses eller 
udskydes. Eksempelvis blev den planlagte landsturne ”Hvad 
er et værdigt liv” med Benny Andersen og Thorkild Olesen 
fra Dansk Handicapforbund udskudt til 2021, og det årlige 
socialpolitiske topmøde flyttet til september og afholdt 
virtuelt. 

God læselyst til denne beretning.

HOVEDBESTYRELSEN

SOCIALPÆDAGOGERNES ORDINÆRE KONGRES2020
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KAPITEL 2

SOCIALPÆDAGOGERNE
OG OMVERDENEN
SOCIALPÆDAGOGISK INDSPIL TIL FOLKETINGSVALG

I forbindelse med folketingsvalgkampen i 2019 lancerede 
Socialpædagogerne en kampagne for at synliggøre det 
socialpædagogiske arbejde. Kampagnen havde to spor, der 
begge tog udgangspunkt i de overordnede mål om at styrke 
synligheden omkring socialpædagogernes arbejdsliv og værdi 
for samfundet.

Første spor var en digital kampagne og lancering af projektet 
socialpolitik.nu, som blev et digitalt samlingssted for mere 
end 1300 medlemmers historier fra et arbejdsliv på social-
området. Disse historier styrkede den politiske interesseva-
retagelse, og som en del af kampagnen blev der også skrevet 
et åbent brev til politikerne med over 5.300 socialpædagoger 
som underskrivere. Mange af de indspil blev efterfølgende en 
del af regeringsudspil.

Andet spor af folketingskampagnen var arbejdspladsbesøg med 
udvalgte politikere – blandt andre Ane Halsboe-Jørgensen,  
nuværende uddannelses- og forskningsminister, Karina Adsbøl 
fra DF og Sophie Løhde, daværende innovationsminister, var 
alle ude på besøg. 

Under folketingsvalgkampen afholdte Socialpædagogerne 
desuden et debatarrangement i forbundshusets gård, hvor fem 
politikere mødte tre socialpædagoger for at diskutere vilkår og 
indsatser for landets mest udsatte borgere. Debatarrangemen-

tet var meget velbesøgt.

Også lokalt var der været mange stærke indsatser og initiati-
ver, som synliggjorde det socialpædagogiske arbejde.

SPONSORAT I LYKKELIGA  
BANER VEJEN FOR INKLUSION

Socialpædagogerne har i kongresperioden fortsat sit 
sponsorat af Lykkeliga – den landsdækkende håndboldliga 
for børn med udviklingshæmning. Sponsoratet er blandt 
andet eksempel på, hvordan frivillige kræfter kan bidrage 
til at skabe livsværdi. Det blev understreget, da en række 
socialpædagoger i 2019 hjalp med praktisk hjælp til afhol-
delse af den succesrige LykkeCup-turnering med deltagere 
af i alt 46 håndboldhold fra hele landet. Socialpædagogernes 
sponsorat har desuden været tydelig, da donerede t-shirts og 
træningsdragter med logo har været vist på TV2 i forbindelse 
med en dokumentarrække om holdet. 

FOKUS PÅ DEN ØKONOMISKE SIDE  
AF SOCIALOMRÅDET

Rådgivning til Den Sociale Investeringsfond
Socialpædagogerne har arbejdet aktivt for at skabe opmærk-
somhed omkring sociale investeringer i gang i Danmark, da 
det giver mening på både det menneskelige og samfunds-
økonomiske plan. Derfor fik vi også naturligt en plads i det 
rådgivende udvalg til Den Sociale Investeringsfond. 

 

Rasmus Baaner
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Stop for profit på velfærd
Socialpædagogerne har i kongresperioden arbejdet på at 
få afskaffet profit på velfærd. Der har været mange grelle 
eksempler på misbrug, hvor ejerne af private bo- og opholds-
steder til for eksempel børn og unge hiver overskud ud til eget 
forbrug eller ender i skattely. Konkret har forbundet været 
dialog med politiske partier, deltaget i Socialministeriets 
interessentmøde, indsamlet viden og cases, kørt digital 
kampagne, skrevet læserbreve og udarbejdet både egne og 
fælles oplæg med andre interesseorganisationer.

STYRKEDE ALLIANCER OG NYE SAMARBEJDER

I kongresperioden har Socialpædagogerne styrket sin 
indflydelse gennem en række nye samarbejder og alliancer. 
I kampen for en styrket socialpædagoguddannelse har 
Socialpædagogerne taget initiativ til Uddannelsesalliancen 
med blandt andet Danske Handicaporganisationer, FADD, 
Børns Vilkår og LEV. I forbindelse med arbejdet for at styrke 
de interne skoler har Socialpædagogerne indgået alliance 
med FADD, LOS, Selveje Danmark og De Anbragtes Vilkår for 
at stå stærkere over for børne- og undervisningsministeren og 
ministeriet i deres arbejde med de interne skoler. Derudover 
er der etableret samarbejder og alliancer med en række 
organisationer i forbindelse med Socialpædagogernes 
kvalitetsudspil, ligesom der er skabt alliancer mod afspecia-
lisering, for bedre tilbud på psykiatriområdet, for styrkelse 
af anbringelsesområdet, for udvikling af efterværnsområdet, 
for styrkelse af udsatte området og i arbejdet med at afskaffe 
profit på velfærd. Endelig har forbundet deltaget med en  
væsentlig stemme i en række styregrupper og faglige reference- 
grupper, der har været nedsat af ministerier og styrelser 
om blandt andet udvikling af bostøtteområdet, begrænsning 
af tvang i psykiatrien, udarbejdelse af ny hovedlov og i 
udvælgelsen af faglige indsatsområder under udviklings- og 
investeringsprogrammerne. 

Under COVID-19 -krisen har Socialpædagogerne haft et 
meget tæt samarbejde med regionerne, ministre, ministerier, 
KL. Og særligt ude i de enkelte kredse har det gennem det 
stærke lokale samarbejde været med til at sikre gode løsnin-
ger på det sociale område og for medlemmernes rammer og 
vilkår under de givne forhold. 

Socialpædagogerne har desuden haft gode indflydelses- 
muligheder gennem deltagelse i sektorpartnerskabet, der 
blev nedsat af Social – og Indenrigsministeren under corona- 

situationen. Målet med oprettelsen af sektorpartnerskabet 
var blandt andet at skabe et hurtigt og effektivt forum til at 
få identificeret udfordringer og problemer i forbindelse med 
COVID-19. I sektorpartnerskabet har Socialpædagogerne 
kunne give direkte meldinger til ministeren om forholdene på 
det sociale område og de socialpædagogiske arbejdspladser.

SOCIALPÆDAGOGERNES BIDRAG  
TIL DEN POLITISKE DISKUSSION 

Bred debat ved Socialpolitisk Topmøde 2020 
Socialpædagogerne kickstartede den politiske sæson med 
Socialpolitisk Topmøde 2020, som på grund af COVID-19 
blev afholdt digitalt. Med fokus på hvordan vi sikrer kvalitet 
på socialområdet samt trygge og stabile børneliv satte 
Socialpædagogerne en lang række politikere og eksperter i 
stævne til dialog og debat om løsninger til fremtidens kvalitet 
og anbringelsesområdet. Med topmødet fik forbundet nået ud 
til en række kerneinteressenter med vores dagsordenener og 
løsningsforslag - både dem på scenen og de, der fulgte med 
bag skærmen. Desuden betød den online afvikling, at langt 
flere, heriblandt medlemmer, kunne deltage i Socialpolitisk 
Topmøde, og 600 så med, da Topmødet løb af stablen. 

Udskudt turne med debat om et værdigt liv
Socialpædagogerne havde i foråret 2020 planlagt en lands-
dækkende turné om kvalitet på socialområdet. Sammen med 
borgmestre, lokale meningsdannere, Mads Steffensen fra 
Mads og Monopolet m.fl. ville Socialpædagogerne stille skarpt 
på de lokale dilemmaer, der opstår, når kvalitet og økonomi 
skal hænge sammen, samt afdække nogle af de løsninger, 
man finder lokalt. Turnéen skulle blandt andet sætte spot på 
udfordringer med økonomi og kvalitet i kommunerne og vil 
være en del af forbundets arbejde rettet mod kommunernes 
økonomiaftaler. Turnéen er rykket til primo 2021. 

Kvalitet - Et liv med muligheder
Socialpædagogerne har arbejdet strategisk med kvalitets- 
området i kongresperioden. I marts 2020 afholdt forbundet 
en høring på Christiansborg, hvor konkrete løsningsforslag til 
øget kvalitet i de sociale indsatser blev præsenteret. Desværre 
blev høringen afbrudt af en evakuering på Christiansborg. Men 
interessen var tydelig – både fra brugerorganisationer, KL og 
regionerne.  
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MERE DIGITAL KOMMUNIKATION OG NYT FAGBLAD

Fagbladet Socialpædagogen blev relanceret, så det i højere 
grad er i tråd med medlemmernes ønske om større fokus på 
blandt andet faglighed og svære dilemmaer. Der blev desuden 
lyttet til medlemmernes ønske om at få færre magasiner i 
postkassen, og derfor blev antallet af udgivelser sat ned fra 
17 til nu 11 årligt. Derudover er den digitale kommunikation 
opprioriteret, og der blev afsat midler til mere digital kommu-
nikation som for eksempel nyhedsbreve og podcasts.

SOCIALPÆDAGOGERNE PÅ VERDENSPLAN 

Socialpædagogernes internationale engagement foregår 
primært i regi af AIEJI, NFFS og IBS.

International Børnesolidaritet (IBS)
IBS’s indsats har i kongresperioden været fokuseret på et 
fælles program for Bolivia og Nicaragua med børns ret til 
deltagelse og til beskyttelse mod vold. Arbejdet har blandt 
andet resulteret i, at børnekomiteen i Bolivia har præsenteret 
deres børneagendaer for ministerier, parlamentarikere og 
nationale medier. I Nicaragua blev der udviklet et nationalt 
netværk af børnekommunikatorer, og et samarbejde med 
politiet resulterede i planer om at implementere programmets 
metodemanual. 

AIEJI – International Association of Social Educators.
Siden sidste verdenskongres er der arbejdet med 
fællestemaet demens. Derfor var demens også det faglige 
omdrejningspunkt for bestyrelsesmødet i Firenze i 2018. På 
bestyrelsesmødet i Lissabon i 2019 blev der arbejdet med 
planer for verdenskongres i Schweiz i år 2021. Organisatio-
nens nye hjemmeside blev lanceret i 2020.  

NFFS – Nordisk Forum for Socialpædagoger
Det nordiske samarbejde er blevet yderligere styrket i kongre-
sperioden. Under COVID-19 -krisen blev der afholdt et meget 
nyttigt Skype-møde for at dele erfaringer fra de forskellige 
lande, samt mødet i København, hvor temaet var arbejdet 
med vold og trusler, blev afholdt over to dage. Den sidste dag 
succesrigt delt med NNSK, socialrådgivernes pendant, og det 
blev besluttet at gentage denne model i år 2021.

SOCIALPÆDAGOGERNES AFTRYK  
I EN SAMLET HOVEDORGANISATION 

I den forgangne kongresperiode har Fagbevægelsens Hoved-
organisation (FH) vist, at fusionen mellem LO og FTF var den 
rigtige beslutning. FH repræsenterer nu 1,3 million lønmod-
tagere og er en stærk aftalepartner på arbejdsmarkedet og 
i samfundet generelt. FH indgik blandt andet en historisk 
trepartsaftale i foråret 2020, der sikrede danske lønmodtagere 
lønkompensation som følge af COVID-19 -epidemien.

Socialpædagogerne har sæde i FH’s forretningsudvalg og er 
dermed med til at præge hovedorganisationens strategi og 
fokusområder, herunder ikke mindst hovedorganisationens 
socialpolitik. 

FH lokalstruktur baner vej for indflydelse
FH’s hovedbestyrelse besluttede i september 2020 en 
ny lokalstruktur, hvor LO’s sektioner og FTF’s regioner 
samles i 17 FH-sektioner. FH-sektionerne er blevet til efter 
analysearbejde og lokale drøftelser, og de skal arbejde med 
politiske interessevaretagelse over de enkelte kommuner i 
FH-sektionens dækningsområde. Sektionerne er derfor en vej 
for Socialpædagogerne til at søge indflydelse på kommunal 
budgetlægning, prioriteringer og indsatser.
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KAPITEL 3

SOCIALPÆDAGOGERNES KONGRESPROJEKT:  
VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE

På Kongressen 2018 blev det vedtaget at arbejde med 
medlemsprojektet ”Vi er Socialpædagogerne”. Baggrunden 
var et ønske om også i fremtiden at være et stærkt og 
attraktivt fagforbund, og der er derfor i kongresperioden 

afprøvet nye metoder til at sætte medlemmerne i fokus og 
skabe engagement.

Medlemsprojektet er udført af kredse og forbund i  
fælleskab, hvor midlerne er fordelt med  

60 procent til lokale indsatser og 40 procent til fælles 
indsatser. I kongresperioden er der blevet gennemført en bred 
vifte af aktiviteter, som alle har det til fælles, at de bidrager 
til at styrke medlemsværdien og medlemsinvolveringen i 
Socialpædagogerne. De mange forskellige aktiviteter  
kan opdeles i nedenstående  
kategorier:

 
 

MEDLEMSINITIATIVER

En af ambitionerne med medlems-
projektet er at sætte engagementet 
fri, og derfor er der i kongresperioden 

prioriteret aktiviteter, som understøtter 
medlemmernes engagement, handlemod 

og ressourcer. Blandt andet har Socialpæda-
gogerne etableret en Initiativpulje, hvor medlemmer har mu-
lighed for at søge om støtte til at realisere et initiativ til gavn 
og glæde for borgere, kollegaer og/eller andre medlemmer af 
Socialpædagogerne. Initiativlysten har været stor og ideerne 
mange – alt fra faglige inspirationsoplæg, arbejdsmiljøindsat-
ser, netværksopbyggende aktiviteter, oplysningskampanger og 
arrangementer for og med borgerne. I kongresperioden er det 
blevet til i alt 76 medlemsdrevne initiativer med omkring 2000 
deltagere til sammen. 

FAGLIG UDVIKLING

Socialpædagogerne har i kongresperio-
den haft særlig fokus på at øge værdien 
af medlemskabet, blandt andet ved 

at understøtte medlemmerne faglige 
refleksion og udvikling. Derfor er der i 

kongresperioden gennemført en række 
aktiviteter, der har til formål at give medlemmerne øget viden 
og indsigt i deres fag og arbejdsliv. I kredsene er der blandt 
andet udbudt foredrag med fremtrædende eksperter og 
meningsdannere indenfor det socialpædagogiske område.  
Der er også afprøvet nye fælles medlemstilbud i form af 
blandt andet stressvejledning samt cv- og ansøgningstjek, 
som giver medlemmerne faglig kompetent sparring og 
rådgivning vedrørende deres arbejdsliv. 
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SYNLIGHED OG KENDSKAB

Socialpædagogerne har i kongresperio-
den arbejdet med at styrke synligheden 
og øge kendskabet til Socialpæda-

gogerne. Socialpædagogerne ønsker 
at være nærværende og tilgængelige i 

medlemmernes arbejdsliv, og derfor har 
der i kredsene blandt andet været lokale arbejdspladsbesøg, 
ligesom der er gennemført en række kommunikations- og 
marketingsindsatser for at styrke medlemmer og potentielle 
medlemmers bevidsthed om det, vi kan og står for i Socialpæ-
dagogerne. 

VIDENSINDSAMLING

Et af grundprincipperne i medlemspro-
jektet er, at Socialpædagogerne skal 
være nysgerrige og lyttende i forhold 

til medlemmernes idéer, perspektiver, 
forventninger og krav. Derfor er der i 

kongresperioden indsamlet viden om, hvad 
der skaber værdi for vores medlemmer, for eksempel gennem 
landsdækkende undersøgelser af medlemmernes digitale 
behov og medlemmernes ønsker kompetenceudvikling. Der-
udover har Socialpædagogerne i kongresperioden etableret 
Medlemspulsen, som er et fælles digitalt medlemspanel 
med ca. 3.000 medlemmer. MedlemsPulsen har gjort os 
bedre i stand til at indsamle viden, involvere og inddrage 
perspektiver fra medlemmerne, både når der skal formuleres 
politik, udvikles kampagner, men også når der skal udvikles 

medlemsrettede aktiviteter og tilbud.

RELATIONSUDVIKLING 

Socialpædagogerne har i kongre-
sperioden arbejdet for at gøre det 
lettere for medlemmer at danne 

formelle og uformelle netværk med 
andre medlemmer. Lokalt har kredsene 

blandt andet faciliteret forskellige lokale og 
fagspecialiserede netværk for at styrke sammenholdet og 
relationerne på tværs af organisationen. Der er også foretaget 
lokale rundringninger for at påskønne, fastholde og lytte til 
medlemmernes ønsker og forventninger til deres fagforening.     

POLITIKUDVIKLING

Socialpædagogerne har i kongresperi-
oden haft fokus på styrke medlemsper-
spektivet i alle indsatser og aktiviteter, 

herunder aktuelle politiske drøftelser 
og beslutninger vedrørende arbejdsvilkår, 

fagpolitiske dagsordner mv. I kredsene har 
der været faciliteret dialogkaffe, hvor medlemmer inviterer 
lokalpolitikere ind til en snak om udforinger og muligheder 
inden for deres fagområde. Derudover har Socialpædagoger-
ne afholdt tre medlemsråd i kongresperioden, hvor medlem-
mer har gjort deres stemme gældende i forhold til tre vigtige 
dagsordener: medlemmernes arbejdsliv, kvalitet i sociale 
tilbud og unges oplevelse af fagforeningen. Medlemsrådene 
har først og fremmest kvalificeret Socialpædagogernes 
arbejde gennem vigtige hverdagsperspektiver fra deltagernes 
arbejdsliv.
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SOCIALPÆDAGOGERNE  
OG ARBEJDSLIVET
OK21 I CORONA-SKYGGE

I lang tid var der stor tvivl om, hvad der skulle ske med OK21-for-
handlingerne, da COVID-19 -situationen skabte stor usikkerhed 
om de økonomiske forudsætninger for forhandlingerne. I sidste 
ende endte det dog med, at der skal forhandles overenskomster 
til OK21, men det bliver forhandlinger i en usikker og sandsyn-
ligvis begrænset økonomisk ramme. Socialpædagogerne vil 
kæmpe alt for, at OK21-forhandlingerne i COVID-19ens tegn 
alligevel ender med et godt resultat for medlemmerne - og 
særligt at medlemmernes realløn prioriteres.

OK20-FORNYELSE MED DANSK ERHVERV

Socialpædagogerne fornyede sin overenskomst med Dansk 
Erhverv for private opholdssteder, botilbud og dagbehand-
lingstilbud mv. og vikaroverenskomsten. Det lykkedes at få et 
resultat i hus inden COVID-19 -virussen lukkede store dele af 
Danmark og ændrede den økonomiske situation. Hovedbe-
styrelsen havde udtaget krav om blandt andet løn, pension, 
arbejdstid og tillidsrepræsentanters vilkår. 

STIGNINGER I LØN OG PENSION

Der blev aftalt en stor forbedring af den særlige opsparing  
fra 2 til 5 procent. Den særlige opsparing kan bruges til  
løn, pension, seniorfridage og til løn under børns sygdom.  
Derudover stiger betalingen for ulempeydelser med 1,6 
procent pr. år i overenskomstperioden.

FORBEDREDE VILKÅR FOR TILLIDS- OG  
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Vi fik forhandlet en model, der sikrer, at tillidsrepræsentanter 
får løn, når de er på kurser. Dette finansieres ved at arbejdsgi-
verne skal betale 5 øre pr. arbejdstime til en ny fond. Arbejds-
miljørepræsentanterne opnåede ret til nødvendig tid og frihed 
til deltagelse i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser.

DIALOG OM ARBEJDSTID

Det lykkes at få aftalt en præambel om arbejdstid, der 
opfordrer til, at de overordnede principper for tilrettelæggelse 

af arbejdstiden sker via dialog mellem medarbejderne og 
nærmeste leder.

FORBEDRINGER TIL BØRNEFAMILIERNE

Overenskomsten giver flere forbedringer for børnefamilierne, 
blandt andet 3 ugers ekstra øremærket barsel til far/med mor. 
Medarbejderne får ret til frihed ved barnets 2. hele sygedag og 
ret til frihed ved lægebesøg sammen med barnet.

VIKAROVERENSKOMSTEN

I fornyelsen af overenskomsten for de pædagogiske vikarer 
blev der aftalt stigninger af lønnen og pensionen. Arbejdstids-
bestemte ydelser samt kolonitillæg stiger også. Desuden får 
månedslønnede vikarer ret til frihed til lægebesøg med børn.

URAFSTEMNING

Det samlede resultat var til urafstemning. Først anbefalede 
et stort flertal i hovedbestyrelsen et ja. Ved urafstemningen 
blandt medlemmerne var 87,3 procent af de afgivne stemmer 
ja-stemmer.

KAMP OM FRIT FAGFORENINGSVALG  
PÅ PFF-OMRÅDET

På kongres 2018 blev der truffet beslutning om, at Social-
pædagogerne skal arbejde for, at medlemmer ansat på 
PFF-overenskomsten skal opleve et frit fagforeningsvalg. 
Socialpædagogerne har i kongresperioden haft adskillige 
møder med BUPL om dette, men der er endnu ikke fundet en 
løsning. 

SEJT TRÆK AT SIKRE FAMILIEPLEJERS VILKÅR 

Familieplejere løfter en vigtig opgave, og dette bør også 
afspejle sig i gode og faste rammer for ansættelsen. 
Socialpædagogerne har været i god dialog med KL om en 
forpligtende aftale om løn og ansættelsesvilkår. Men en aftale 
er ikke opnået endnu. En grænsestrid med Serviceforbundet/
PLF har ikke gjort det nemmere at opnå en aftale. Der blev 
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afholdt to regionale informationsmøder om grænsestriden, 
hvor familieplejermedlemmer kunne høre fra repræsentanter 
fra Socialpædagogerne, hvad status var på grænsesagen.

Socialpædagogerne satte derfor ind på andre fronter. 
Sammen med øvrige interessenter og KL blev der udarbejdet 
principper for god forhandlingsadfærd, der skal bruges af 
kommunerne, når der forhandles vederlag. Særligt vederlags- 
delen kan være konfliktfyldt, og derfor er kredsenes bistand 
ved vederlagsforhandlinger forbedret, ligesom der har været 
fokus på at kunne bistå familieplejerne ved møder med 
Socialtilsynene. 

Mange kommuner har i kongresperioden indført den såkaldte 
gennemsnitsmodel. Implementeringen af modellen har i 
nogle kommuner medført en nedgang i familieplejernes 
vederlag. Socialpædagogerne har holdt medlemsmøder i 
mange af kredsene for at få et samlet mandat, som vi kunne 
møde kommunerne med. Indsatsen er lykkedes i nogle 
kommuner. 

Der er desuden udgivet en håndbog med titlen ”Værd at 
Vide”. Bogen giver indsigt i hvilke regler, der gælder - dels for 
ansættelse, men også for plejebarnets forhold. 

BOOK EN KARRIERESAMTALE

Socialpædagogernes Job- og Karriererådgivning blev etable-
ret i 2016 på baggrund af et stigende behov blandt medlem-
merne for afklaring og sparring vedrørende deres arbejdsliv. I 
slutningen af 2019 blev tilbuddet udvidet med muligheden for 
at booke en samtale, og samtidig blev tilbuddet suppleret af 
et karriereunivers på hjemmesiden. Her kan medlemmerne 
søge inspiration til jobsøgning og nye karrieremuligheder. 

FLERE MEDLEMMER I HUS

I tiden omkring sidste kongres havde Socialpædagogerne 
stagnerende medlemstal. For at sikre en ekstraordinær 
organiseringsindsats vedtog Hovedbestyrelsen i februar 2019 
’De fælles ekstraordinære organiseringsindsatser’.  
Et tre-årigt organiseringsprojekt hvor midlerne fordeles med 
60 procent til kredsene, fordelt efter antal betalende medlem-
mer og 40 procent til forbundssekretariatet til fælles 
indsatser. 

Projektet blev forankret i en videndelingsgruppe, hvor  
hver kreds og forbundssekretariatet er repræsenteret.  
Nye indsatser indskrives i et idékatalog, før de igangsættes, 
og gruppen videndeler og sparrer om organiseringsindsatser. 

Der er blandt andet lavet en kampagne, hvor kollegaer skulle 
tippe potentielle medlemmer på arbejdspladserne. Der er 
lavet en koncentreret studieindsats, hvor der er udarbejdet 
et fælles udtryk over for de studerende, og hvor der er lavet 
materialer og kampagner, som skal understøtte, at endnu 
flere studerende melder sig ind i Socialpædagogerne. Der 
er ekstra fokus på kald til medlemmer, både i kredsene og i 
forbundssekretariatet. Der er blandt andet et ringeprojekt, 
hvor der foretages service- og oplysningskald til alle 25-40 
årige medlemmer. Der var i første kvartal 2020 et ’åbent 
vindue’, hvor potentielle medlemmer kunne melde sig ind 
uden at få en karensperiode i deres lønforsikring. Der er  
lavet et ”onboardingprojekt”, hvor der på tværs af kredse  
og forbundssekretariat blev kortlagt, hvordan man laver 
den gode velkomst for nye medlemmer. Nogle kredse har 
etableret velkomstmøder til nye medlemmer, andre har haft 
en massiv arbejdspladsbesøg-indsats. 

Medlemstallene er blandt andet som resultat af projektet 
stigende. Der er medio 2020 op til 150 medlemmer mere end 
på samme tidspunkt i 2019.

MERE FOKUS PÅ FAMILIEPLEJERE

I perioden siden sidste kongres er organiseringsindsatserne 
overfor familieplejerne øget, da der har været et ønske om 
at blive endnu mere synlige og tydelige på, hvad netop den 
medlemsgruppe tilbydes. Der er blevet sat ind med særligt 
fokus på kampagner på de sociale medier, nyhedsbreve, og 
der er sket en afdækning af familieplejernes ønsker og behov 
til os som fagforening. Alt i alt har det afledt en stigning i 
antallet af indmeldelser af familieplejemedlemmer fra 2018 
til nu.

NÅR MEDLEMMERNE BLIVER SPURGT 

 I efteråret 2019 undersøgte Socialpædagogerne 
tilfredsheden 
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blandt medlemmerne, og næsten 5000 socialpædagoger 
svarede. Resultatet var en tydelig tilkendegivelse af øget 
tilfredshed, og det tolkes som et udtryk for, at Socialpædago-
gerne er lykkes med at styrke flere af strategiske indsatsom-
råder – for eksempel kommunikation, kompetenceudvikling 
og interessevaretagelse. Der er igangsat en række forskellige 
initiativer og aktiviteter for at forbedre to specifikke områder 
- ’lokal synlighed’ og ’rådgivning’. Ligesom der arbejdes på 
fortsat at initiere endnu flere indsatser.

LEDERARBEJDET

Lederne får nyt forum i FH 
Som en del af FH blev der etableret et lederform, der består 
af ledere valgt i en af FH’s medlemsorganisationer eller deres 
ledersektioner. Socialpædagogerne er repræsenteret og 
varetager desuden den ene af Lederforums to observatørplad-
ser i FH’s hovedbestyrelse og kongres.  

Særlige tilbud til lederne
Med afsæt i ledermedlemsundersøgelsen fra 2018, hvor 
kendskabet til Socialpædagogernes forskellige tilbud til ledere 
og mellemledere blev kortlagt, er der arbejdet målrettet på 
både at synliggøre og udvikle vores medlemstilbud. Aktuelt 
kører der to pilotprojekter om ledernetværk og lederløn. 
Herudover er der i samarbejde med Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling udviklet et særligt tilrettelagt uddan-
nelsesforløb for socialpædagogiske ledere og mellemledere. 
De første tilbagemeldinger fra kursisterne har været meget 
positive.

NÅR SOCIALPÆDAGOGER GÅR PÅ ARBEJDE  

Socialpædagogerne har i kongresperioden arbejdet  
strategisk for 

→ bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 

→ styrkelse af Arbejdstilsynets rolle

→ styrket kompetenceudvikling for ledere og  
arbejdsmiljørepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø

→ bedre erstatningsmuligheder for voldsramte  
medarbejdere

Forligspartierne indgik i 2019 en bred politisk arbejdsmil-
jøaftale, som blandt andet indeholder en bekendtgørelse om 
psykisk arbejdsmiljø, som træder at træde i kraft 1. november 
2020. Socialpædagogerne indgik aktivt i lovgivningsarbejdet. 
Aftalen tilførte også Arbejdstilsynet 460 millioner, og den gav 
mulighed for at styrke kompetencerne i psykisk arbejdsmiljø 
for ledere og medarbejderrepræsentanter.

En enigt Folketing vedtog i februar 2019 at afdække, hvordan 
voldsramte medarbejdere kan sikres retten til fuld erstatning. 
Beslutningsforslaget blev til i meget tæt samarbejde med 
Socialpædagogerne. Der afventes forslag til løsningsmodeller 
inden udgangen af 2020. 

MINDRE VOLD – BÅDE PSYKISK OG FYSISK 

Socialpædagogerne gennemførte arbejdsmiljøundersøgelser 
i 2020. Overordnet er der ingen udvikling i det psykiske 
arbejdsmiljø sammenholdt med 2017 - bortset fra et fald 
i fysisk og psykisk vold. En medvirkende årsag kan være 
voldsforebyggende indsatser, som Socialpædagogerne er 
den del af, for eksempel OK- projekter og Socialstyrelsens 
nationale retningslinjer om forebyggelse af vold. Der er 
samtidig overordnet en negativ udvikling i det fysiske 
arbejdsmiljø. Undersøgelserne indikerer, at løsningerne 
skal findes i at styrke samarbejdet, tilliden, fagligheden og 
en synlig ledelse og arbejdsmiljørepræsentant. Og udover at 
der er mindre både fysisk og psykisk vold, så er tendensen 
også, at der generelt er kommet bedre erstatningsforhold for 
socialpædagoger. 

RET TIL TIDLIGERE PENSION

Regeringen præsenterede kort efter sommeren 2020 deres 
forslag til en ret til tidlig pension. Målgruppen defineres som 
personer, der - når de fylder 61 år - har haft minimum 42 år 
på arbejdsmarkedet. Opfyldes kravene, har man ret til at gå på 
pension 1 år før den generelle folkepensionsalder. For med-
lemmer af Socialpædagogernes A-kasse forventes 20 procent 
(eller 300-400 personer) af gruppen at være berettiget til tidlig 
pension, hvis forslaget vedtages med opstart fra 2022. Andelen 
vil forventeligt falde over tid, for i de yngre medlemsårgange 
træder en større andel først ind på arbejdsmarkedet i midten 
af 20’erne og kan derfor ikke nå at samle den nævnte ancien-
nitet på arbejdsmarkedet. Socialpædagogerne arbejder derfor 
for at få politisk fokus på at forebygge; altså at få helt konkrete 
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handleplaner, som kan styrke blandt andet det psykiske 
arbejdsmiljø ude på de socialpædagogiske arbejdspladser. 

MERE ANSVAR TIL A-KASSERNE

Som en del af forenklingen af Lov om Aktivbeskæftigelsesind-
sats blev der aftalt et 4-årigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser 
får ansvaret for en indsats i opsigelsesperioden og de første 
tre måneder af ledighedsforløbet. Socialpædagogernes 
A-kasse blev udvalgt. Forsøget startede i januar 2020, og de 
foreløbige erfaringer er, at medlemmerne er meget tilfredse 
med kun at have kontakt til deres a-kasse frem for også at 
skulle til møder i jobcenteret. 

COVID-19 -NEDLUKNINGENS  
BETYDNING I A-KASSEN

I forbindelse med forårets COVID-19 -nedlukning af samfun-
det blev hele den beskæftigelsespolitiske indsats suspenderet 
fra medio marts til slut maj 2020. Nedlukningen medførte 
med ét slag et markant forandret arbejdsmarked, og adskilli-
ge tusinde mistede deres arbejde i løbet af ganske få dage og 
uger. Socialpædagogernes A-kasse har også set en stigning i 
antal ledige. Danske A-kasser har opgjort tallet til 514 ekstra 
ledige i perioden 8. marts til 28. juni. Dette tal indeholder dog 
også sommerens dimittender, så tallet for medlemmer, som 
oplevede ledighed direkte affødt af nedlukningen er betydeligt 
lavere. Ikke desto mindre har der været ekstra arbejde for 
sagsbehandlerne med at holde trit med regelændringerne 
på området og vejlede medlemmerne om den gældende 
lovgivning. Jobkonsulenterne har arbejdet for fortsat at tilbyde 
medlemmerne råd og vejledning og relevante tilbud i deres 
ledighedsperiode. Vi har kontaktet alle medlemmer, som 
meldte sig ledige i perioden, telefonisk og tilbudt dem en 
samtale med sparring på deres CV og jobsøgning. Samtidig 
er der eksperimenteret med at udbyde temamøder via Skype 
til medlemmerne. Begge dele er blevet vel modtaget hos 
medlemmerne. Heldigvis er der stadig bevægelse på det 
socialpædagogiske arbejdsmarked, således at ledigheden 
igen er på vej ned.  

A-KASSEFORSØG PAUSET

Partierne bag a-kasseforsøget besluttede i foråret at sætte 
a-kasseforsøget på pause i erkendelse af, at det ikke var 

muligt at levere den indsats, som a-kasserne havde lovet 
under de givne omstændigheder. Derfor har indsatsen ikke 
været genstand for måling overhovedet. Dette ændrer sig 
fra d. 1. september. Politisk taler man om, at vi ”genstarter” 
a-kasseforsøget fra denne dato, og fra denne dato begynder 
målingen af indsatsen igen. 

FALDENDE KOMPENSATIONSGRAD  
TRUER FÆLLES MODEL

I 2015 fik en ledig socialpædagog i gennemsnit 56 procent 
af sin løn udbetalt i dagpenge. I 2025 vil det kun være 51 
procent. Den faldende kompensationsgrad truer den fælles 
forsikringsmodel og skaber utryghed for lønmodtagerne. 
Derfor arbejder Socialpædagogerne intensivt for at skabe 
opmærksomhed på problemet sammen med FH og Danske 
A-kasser. Desværre har der endnu ikke været politisk vilje til 
overhovedet at drøfte området. 

FULD FOKUS PÅ TILLIDS- OG ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANTERNES SYNLIGHED

I efteråret 2019 mødtes knap halvdelen af Socialpædago-
gernes tillidsrepræsentanter til TR-konference med titlen 
’Synlighed, involvering og værdiskabende’. Konferencen blev 
fulgt op af udviklingen af syv konkrete værktøjer, som kan 
bruges i arbejdet med at skabe synlighed på arbejdspladsen. 
Der er også afholdt en succesfuld FTR-netværkskonference, 
som gav fællestillidsrepræsentanterne mulighed for at 
vidensdele og erfaringsudveksle på tværs af landet. I forhold 
til Socialpædagogernes arbejdsmiljørepræsentanter har i alt 
100 af dem været på FH-konferencer, og fire arbejdsmiljøre-
præsentanter er tilmeldt en meningsdanneruddannelse, som 
afholdes i FH-regi. 

I 2020 blev der gennemført en undersøgelse af hele TR-om-
rådet. Resultaterne var overvejende positive, og tillidsrepræ-
sentanterne vurderede kvaliteten af de kompetenceudviklende 
tilbud højt. Den nye TR-basisuddannelse, der gik i luften i maj 
2018, fik også positive evalueringer. Tillidsrepræsentanterne 
mener i høj grad, at indholdet på basisuddannelsen matcher 
deres ønsker og behov. 

Hovedbestyrelsen besluttede i juni 2020 afsøge mulighederne 
for at holde eletronisk TR-valg, og der er planer om at teste 
det i tre forskellige kredse i kongresperioden 2020-2022.
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SOCIALPÆDAGOGIKKENS  
FAG I UDVIKLING
VÆRDIEN AF DE FAGLIGE SELSKABER STIGER 

I kongresperioden er Socialpædagogerne lykkedes med at øge 
medlemmernes glæde ved de faglige selskaber. Det ses for 
eksempel ved de mange velbesøgte og roste arrangementer. 
Den positive udvikling er resultatet af en række initiativer. 
Eksempelvis er deltagerprisen sænket betydeligt, og samar-
bejdet mellem sekretariat, kredse og koordinationsgrupperne 
er forbedret. 

Der er også foretaget en omfattende evaluering af de faglige 
selskaber. Den har blandt andet. resulteret i, at der fra 
2021 skal afholdes én fælles konference hvert andet år, 
der erstatter konferencer i de enkelte faglige selskaber det 
pågældende år. Derudover er der lavet ændringer i budgettet, 
så den reducerede deltagerpris ikke medfører underskud.

 
 
 
 

 

UDVIKLING OG NYTÆNKNING AF PRAKSIS  
PÅ DAG- OG BOTILBUD

Socialpædagogerne ønsker, at der sker en løbende 
udvikling og nytænkning af indsatserne på socialområdet. I 
kongresperioden har Socialpædagogerne derfor fået igangsat 
fire udviklingsprojekter, der med kommunale partsmidler 
fra Fremfærd skal udvikle fagligheden på dag- og botilbud. 
Projekterne handler om mennesker med udviklingshæmning 
og demens, bedre medicinhåndtering, styrket tværgående 
samarbejde samt velfærdsteknologi. Projekterne indeholder 
kompetenceudvikling af medlemmerne, metodeudvikling, 
fokus på tværfaglighed, mv., der vil bidrage til et fagligt løft 
af området. Projekterne er blevet forsinket pga. corona og er 
derfor pt. i den indledende fase, hvor der vælges deltagerkom-
muner, mv. 

MERE SPECIALISERING PÅ UDDANNELSEN ØNSKES 

Den nuværende pædagoguddannelse med specialiseringen 
i social- og specialpædagogik ruster ikke de studerende 
i tilstrækkelig grad. Det specialiserede socialområde har 
ændret sig. Der er blandt andet flere borgere med mere 

komplekse problemstillinger  
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end tidligere, og det stiller høje krav til medarbejdernes 
faglighed. De krav modsvarer uddannelsen ikke i dag. 
Socialpædagogerne arbejder derfor for en styrket speciali-
sering til fremtidens socialpædagoger. Allerhelst i form af en 
selvstændig uddannelse. Der er - i samarbejde med eksperter 
- udviklet forslag til konkrete elementer i en ny uddannelse. 
Socialpædagogerne er i dialog med en lang række politiske 
interessenter omkring forslaget. Dertil bidrager Socialpæda-
gogerne via den ministerielle dialog- og referencegruppe til 
evalueringen af pædagoguddannelsen. Evalueringen forventes 
færdig til foråret 2021.

STORT POLITISK FOKUS PÅ ANBRAGTE BØRN 

Siden statsministerens nytårstale 1. januar 2020 har der 
været et stort fokus på anbringelsesområdet. Derudover 
har flere af folketingets partier siden sidste kongres vist 
interesse og vilje i forhold til at se anbringelsesområdet efter 
i sømmene. Der er blevet talt om både kulegravninger og 
reformer. Socialpædagogerne har løbende været med i disse 
overvejelser, ligesom Socialpædagogerne har bidraget med 
en række læserbreve og en aktiv presseindsats for at holde 
politisk fokus og momentum. 

LØSNINGER FOR ANBRAGTE BØRN  

Socialpædagogerne lancerede i efteråret 2020 et anbringel-
sesudspil under overskriften ’En tryg barndom og et godt 
voksenliv for anbragte børn’. Udspillet rummer en lang række 
forslag, som tilsammen skal svare på de udfordringer, der er 
på anbringelsesområdet i dag. For mange får hjælp for sent, 
for mange oplever flere skift undervejs i barndommen blandt 
andet på grund af et dårligt match mellem anbringelsessted 
og barn, og al for mange klarer sig dårligt i voksenlivet.  
Der er behov for store forandringer, hvis vi skal sikre mere 
kvalitet i anbringelserne til gavn for anbragte børn og unge. 
Det kommer Socialpædagogerne med løsninger på i udspillet. 

FOKUS PÅ BIOLOGISKE FORÆLDRES BETYDNING

Socialpædagogerne har i kongresperioden sat fokus på, 
hvordan vi styrke arbejdet omkring anbragte børns forældre. I 
dag lever kommunerne ikke godt nok op til deres forpligtelse 

til at støtte forældre til anbragte. Derfor har vi løftet det 
over for de politiske partier samt haft det som et tema på 
landskonferencen for familieplejere. 

FAMILIEPLEJER SKAL HAVE MERE STØTTE 

I 2019 trådte ny lovgivning på plejefamilieområdet i kraft. 
Formålet var at styrke kvaliteten og støtten til plejefamilier, og 
det er en dagsorden, Socialpædagogerne arbejder intensivt 
med at bringe videre. Som en del af loven blev der indført 
nye plejefamilietyper, og kommunernes mulighed for konkret 
godkendte plejefamilier ophørte. Socialpædagogerne har i 
perioden arbejdet for, at der bliver lavet en national plan for 
plejefamilieområdet med fokus på rekruttering, fastholdelse 
og opkvalificering af plejefamilier. Dette er sket både via 
kvalitetsudspillet og anbringelsesudspillet. 

NYE REGLER FOR MAGTANVENDELSE

Ved årsskiftet til 2020 trådte nye regler i kraft om magt- 
anvendelse på voksenområdet, herunder blandt andet 
om afværgehjælp, fysisk guidning, kortvarig fastholdelse i 
hygiejnesituationer, mv. Socialpædagogerne er tilfredse med, 
at der er blevet lyttet til vores faglige input, og at reglerne 
har tydelige socialpædagogiske aftryk. Blandt andet fremgår 
det, at magtanvendelse er en undtagelse, der altid skal søges 
forebygget med en socialpædagogisk indsats. 

STYRK SOCIALPSYKIATRIEN 

Socialpædagogerne ønsker en styrket socialpsykiatri med 
fokus på, at borgere med behov for social støtte modtager en 
faglig kompetent og helhedsorienteret indsats. Regeringen 
har i august 2020 igangsat et arbejde med henblik på at 
udarbejde en 10-års plan for psykiatrien. Socialpædagogerne 
sidder med i både følgegruppe og arbejdsgrupper, der 
skal være med til at tegne det faglige grundlag for 10 års 
planen. Herudover har Socialpædagogerne, sammen med 
43 andre organisationer, været med til at formulere otte 
konkrete anbefalinger til løft af psykiatrien. I det arbejde er det 
lykkedes Socialpædagogerne at få sat fokus på vigtigheden af 
socialpsykiatrien – og ikke mindst sammenhængen mellem 
socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien.
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ØKONOMI OG MEDLEMSTAL 

Socialpædagogernes medlemstal er sammen med 
kontingentsatsen afgørende for forbundets økonomiske 
grundlag. Hovedbestyrelsen har siden 2016 valgt at fastholde 
kontingentet i stedet for at lade det følge almindelig pris- og 
lønudvikling. Det har betydet, at forbundet i faste priser har 
haft et fald i indtægterne. Dette er i mindre grad opvejet af  
 
 

en lille vækst i medlemstallet, hvis udvikling siden 2016 er vist 
i diagrammet herunder.

Medlemstallet har de seneste fem år været stabilt med en stig-
ning på knap 1 pct. fra 2016 til 2020. Diagrammets medlemstal 
2020 er det budgetterede medlemstal, hvor vi i skrivende stund 
(maj 2020) forventer en lille vækst i forhold til 2019.

Figur 1: 
 Medlemstal, omregnet heltid, 2016-2020
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FORMUE OG KONFLIKTMIDLER 

Socialpædagogerne er fortsat et velkonsolideret forbund. 
Driften er tilpasset indtægterne, og både de henlagte 
midler (konfliktreserven) og driftens reserve er vokset i 
perioden. De henlagte midler udgør 171 millioner kroner 
i årsregnskab 2019 mod 163 millioner kroner i 2018. Målt 
per medlem og i faste priser har beløbet været nærmest 

konstant fra 2015 til 2019, som det fremgår af nedenstående 
diagram (den røde linje).

Kongressens målsætning for likvidt konfliktberedskab udgør 
82 millioner kroner. 1. januar 2020 udgjorde bankindestående 
og værdipapirer i alt ca. 122 millioner kroner.

Figur 2: 
 Formue og konfliktmidler, 2016-2019
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MEDLEMSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 

I efteråret 2019 udsendte Socialpædagogerne en medlemstil-
fredsundersøgelse til alle medlemmer. Der var i alt 4.646, der 
svarede. Resultatet viste, at medlemmernes tilfredshed er 
steget til 73 (på en skala fra 1 til 100), hvilket er en stigning 

på 6 indeks-point sammenholdt med resultaterne fra 2017. 
Dette er et udtryk for, at Socialpædagogerne er lykkes med at 
styrke flere af vores strategiske indsatsområder. 

Figur 3: 
 Udvikling af medlemmernes tilfredshed fra 2017 til 2019
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Figur 4: 
Indsatsområder hvor Socialpædagogerne har udviklet sig positivt  

og har opnået en højere indeksering i 2019 sammenholdt med 2017

I figur 4 fremhæves fem specifikke indsatsområder, hvor 
vi har rykket os positivt. Derimod scorede vi lavt på ’lokal 
synlighed’ og har stået stille på området ’rådgivning’. 

Der er igangsat en række forskellige initiativer og aktiviteter 
for at forbedre de to områder i løbet af 2019-2020, og der 
arbejdes fortsat på at initiere endnu flere indsatser.
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LEDERE 

Den faldende tendens blandt antallet af ledermedlemmer ser 
desværre ud til at fortsætte på trods af en forstærket indsats 
for at synliggøre Socialpædagogernes tilbud til lederne.  
Noget kan tilskrives en tilsvarende udvikling i antallet af 
lederstillinger i kommuner og regioner, hvor der fra 2016 til 
2020 har været et fald i stillinger fra 2.038 til 1.964 stillinger.

 

Organiseringsgraden blandt de offentlige ledere var i 2018 på 
64 %. For den tilsvarende gruppe er tallet i 2020 63 % fordelt 
på 65 % for de kommunale ledere og 54 % for de regionale 
ledere.

I forhold til det private område har vi ikke tal på organise-
ringsgraden.  Her havde vi pr. 1. juni 2020 registreret 174 
medlemmer.

Figur 5: 
 Udvikling i antal ledermedlemmer af Socialpædagogerne, 2016-2020
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TILLIDSREPRÆSENTANTER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 

Den positive udvikling i antallet af tillidsrepræsentanter fra 
sidste kongresperiode fortsætter i kongresperioden 2018-
2020. Det kan skyldes, at indsatsen for, at alle medlemmer 
skal have en TR, virker.

Socialpædagogernes TR-undersøgelse 2020 gav indblik 
i, at TR oplever at skabe værdi for medlemmerne, og de 

oplever også opbakning fra samme gruppe. Sparringen og 
hjælpen fra kredsen vurderede de af høj kvalitet. Alle tre 
elementer kan have en positiv indvirkning på, at rigtig mange 
tillidsrepræsentanter fortsat har lyst til at være TR og derfor 
genopstiller.

Figur 6: 
Udvikling i antal tillidsrepræsentanter 2016-2020
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AMR 

I kongresperioden 2018-2020 er der samlet sket et lille 
fald i registrerede medlemmer, som er arbejdsmiljørepræ-
sentanter. Udviklingen kan have sammenfald med, at der 
de seneste par år er sket en sammenlægning af tilbud og 
dermed færre AMR. Den lille stigning i antallet af AMR fra 

januar 2019 til januar 2020 kan have sammenfald med den 
FH-ledet kampagne ’AMR året 2019’, som arbejdede for mere 
synlighed og anerkendelse af AMR-rollen, samt kredsenes 
fokus på at støtte op om AMR-funktionen.

Figur 7: 
 Udvikling i antal arbejdsmiljørepræsentanter 2016-2020
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LEDIGHED OG BESKÆFTIGELSE 

Beskæftigelsen på det samlede danske arbejdsmarked 
slog rekorder i de første måneder af 2018 og har frem 
til Coronakrisen ligget på et stabilt højt niveau. Omvendt 
har det betydet et stabilt lavt antal personer på offentlig 

forsørgelse, herunder også arbejdsløshedsdagpenge. På det 
socialpædagogiske arbejdsmarked har ledigheden gennem 
hele perioden været lidt lavere end på det samlede danske 
arbejdsmarked.

Figur 8: 
Procentandelen af fuldtidsledige, 2017-2020*
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SOCIALPÆDAGOGERNES LØNFORSIKRING 

Figur 9 viser antallet af medlemmer med udbetaling af 
lønforsikring. Antallet er relativt stabilt, svarende til at 
ledighedsprocenten i perioden også har ligget stabilt. 
Samlet set er der siden 2016 udbetalt godt 47 mio. kroner 

til 2639 medlemmer. I gennemsnit får det enkelte medlem 
3500 kroner om måneden. Dette gennemsnit dækker over 
udbetalinger, der spreder sig mellem 595 og 6000 kroner om 
måneden (alle tal er før skat).

Figur 9: 
Antallet af medlemmer med udbetaling i årene 2017 til 2019
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ARBEJDSSKADESAGER 

I 2019 har de medlemmer, der har fået bistand af Socialpæ-
dagogernes Arbejdsskadeteam, fået i alt 128.540.333 kroner 
i erstatning. Det svarer til cirka 1 million i gennemsnit pr. 
anerkendt arbejdsskade. Det er den højeste gennemsnitlige 
erstatning sammenlignet med de to foregående år og en 
betydelig højere erstatning end fx vores søsterorganisation 
BUPL.

Vi har i flere sager anket afgørelser og fået ændret afviste 
sager til anerkendelse samt fået hævet erstatningens 
størrelse. Vi har også strategisk bistået med at optimere 
sagsoplysningen og dermed mindsket ankesager.

Den årlige arbejdsskadestatistik viser, at vores arbejdsskade-
de medlemmer får flere fysiske  

arbejdsulykker (66 %) end psykiske arbejdsulykker (34 %). 
Omvendt får de flere psykiske erhvervssygdomme (81 %) end 
fysiske erhvervssygdomme (19 %) på grund af længerevaren-
de belastninger på arbejdet.

52 % (68 ud af 132) af alle de anerkendte arbejdsskadesager 
er forårsaget af vold og trusler om vold. I sager om vold 
og trusler har vi bistået medlemmerne med at føre sager i 
Erstatningsnævnet samt mod skadevolders og arbejdsgivers 
forsikringsselskab. I 2019 blev der her hentet erstatninger 
hjem for cirka 6 millioner, hvilket er cirka det dobbelte af den 
erstatning, der blev givet i 2018.

Figur 10: 
Gennemsnitligt erstatningsbeløb  

pr. anerkendt arbejdsskadesag, 2017-2019*

Figur 11: 
Antallet af anerkendte sager  

forårsaget af vold og trusler i 2019

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Kroner

1.200.000

2017

*Arbejdsskadestatistikken er første gang tilgængelig i 2017

2018 2019

635.349

533.910 68

64973.790

Anden årsag Vold og trusler

27SOCIALPÆDAGOGERNES ORDINÆRE KONGRES2020

NØGLETAL



SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

www.sl.dk

7248 6000

Brolæggerstræde 9 1211 København K


	5786670

