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Politisk indflydelse og faget i 

fokus 
Kongresperioden har været præget af en 

fortsættelse af arbejdet for at sikre politisk 

indflydelse på de dagsordener, der har be-

tydning for vores medlemmers arbejdsvil-

kår og de mennesker, som vi arbejder med 

og for. Et regeringsskifte undervejs i perio-

den har gjort det lidt sværere for os at få 

vores ideer gjort til virkelighed. Regerin-

gens omprioriteringsbidrag er gift for den 

kommunale velfærd, socialområdet er 

generelt ikke det højst prioriterede område 

hos regeringen og det forhold, at det er en 

meget smal regering, gør den ikke særlig 

handlekraftig. Dette til trods, så viger vi 

ikke en tomme fra vores grundlæggende 

tilgang: Vi er en løsningsorienteret fagfor-

ening, der arbejder vidensbaseret. Vi vil 

fortsætte med at lægge vores forslag til 

løsninger frem og samarbejde bredt politisk 

med dem, der måtte være enige med os.  

 

Vi har arbejdet ud fra Socialpædagogernes 

vision om at have fokus på medlemmernes 

løn- og ansættelsesvilkår, udviklingen af 

det socialpædagogiske fag og vilkårene for 

de mennesker, som vi arbejder med og for. 

Denne prioritering er også afspejlet i med-

lemsundersøgelsen i kongresperioden, der 

bekræfter, at det er medlemmernes 

forventninger og ønsker til vores arbejde. 

 

Vores fag har været i centrum i kongres-

perioden. Både når det gælder vores egne 

aktiviteter med at udvikle, synliggøre og 

sikre anerkendelse af faget, men også i 

forhold til de mange politiske initiativer fra 

Folketinget, kommuner og regioner, som 

har vores faglighed i spil. Eksempelvis 

socialtilsynet, Herning-modellen, antiradi-

kaliseringen, demensudfordringen og an-

komsten af mange uledsagede flygtnin-

gebørn.  

 

Helt centralt i kongresperioden står 

overenskomstaftalen 2015 (OK15). Her 

lykkedes det os at finde enighed med ar-

bejdsgiverne om en ny arbejdstidsaftale. 

Vel at mærke en arbejdstidsaftale som - 

modsat hvad vi ellers har set på det offent-

lige arbejdsmarked i disse år - sikrer bedre 

vilkår for vores medlemmer, og som kom i 

mål uden trusler, offentligt mundhuggeri, 

strejker og lockouter. Det kan vi godt være 

stolte af.  

 

Grundlaget for vores arbejde i denne kon-

gresperiode har været vores politiske stra-

tegi ’Socialpædagogerne i Fremtiden’. Og 

det vil det også være i den kommende  

kongresperiode. 

 

Socialpædagogerne i Fremtiden i kon-

gresperioden 

Strategien ’Socialpædagogerne i Fremtiden’ 

har siden kongressen i 2012 udgjort ram-

men for Socialpædagogernes politiske og 

faglige udviklingsindsatser. 
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Strategien udspringer fra Socialpædagoger-

nes vision, som kongressen vedtog i 2012: 

 

 Socialpædagogerne ønsker et solidarisk 

samfund, hvor alle mennesker har 

mulighed for at leve et godt liv og være 

en del af samfundet.  

 Den socialpædagogiske faglighed skal 

være synlig og anerkendt for sine 

resultater. Socialpædagogikken skal 

indgå i mange dele af samfundet, fordi 

den gør en forskel for den enkelte og 

betaler sig for samfundet.  

 Socialpædagoger skal have et 

indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige 

løn- og ansættelsesforhold, og opleve 

høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal 

være nødt til at forlade faget. 

 

Med afsæt i Socialpædagogernes vision er 

der siden 2012 blevet arbejdet med bl.a. ti 

pejlemærker, der blev formuleret i ’Social-

pædagogerne i Fremtiden’. I kongresperio-

den 2012-2014 valgte hovedbestyrelsen at 

sætte et særligt fokus på fire af de 10 

pejlemærker for at sikre et fælles funda-

ment for strategiarbejdet i hele organisatio-

nen. 

 

Prioriteringer i kongresperioden 2014-

2016 

Som kongrestema for kongres 2014 har 

’Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd’ 

udgjort et særligt fokus i kongresperioden. 

Arbejdsmiljøstrategien, der også blev 

vedtaget på kongressen i 2014, har udgjort 

rammen for det strategiske arbejde med 

arbejdsmiljø og faglighed. Men der er også 

blevet arbejdet med andre områder. I juni 

2015 vedtog hovedbestyrelsen, at der i 

kongresperioden skulle sættes særligt fokus 

på tre områder: 

  

 Kernefaglighed 

 Nye jobområder 

 Videndeling og kommunikation 

 

Hvad angår den socialpædagogiske kerne-

faglighed er der blevet arbejdet med be-

grebsafklaring og kernefaglighedsredska-

ber. Hvad angår nye jobområder - forstået 

som både nye områder, hvor socialpædago-

ger ikke er beskæftiget i dag og nye stil-

lingstyper inden for eksisterende fagområ-

der - har fokus været på to konkrete områ-

der: demens og flygtningeområdet. Det 

arbejde har resulteret i et fakta-ark, som 

kan understøtte, at vi som forbund profile-

rer os over for arbejdsgiverne på vores 

konkrete faglige kompetencer.  

 

Mange gode lokale indsatser 

Forbundets 10 kredse har i 2015 og 2016 

fået en ekstraordinær bevilling på i alt 8 

millioner kr. til at forankre strategien i 

kredsene og omsætte den til konkrete akti-

viteter indenfor rammerne af de 10 pejle-

mærker. Midlerne har eksempelvis betydet, 

at nogle kredse har sat fokus på 

kernefaglighed og udviklet redskaber, der 

gør det nemmere at beskrive den socialpæ-

dagogiske faglighed. I en anden kreds har 

man i samarbejde med en kommune udvik-

let et kursus om frivillighed for borgere med 

udviklingshæmning. I en tredje har man 

etableret et ambassadørkorps på 30 med-

lemmer sammensat på tværs af kommuner 

og medlemssegmenter, som har til opgave 

at være bindeled mellem kredsen og de 

respektive kommuners og regionens social-

pædagogiske arbejdspladser. På den måde 

medvirker aktiviteten til, at der skabes en 

løbende og naturlig dialog mellem forbund 

og arbejdsgivere lokalt og den sætter 

samtidig spotlight på udviklingen af den 

socialpædagogiske faglighed. Alle kredse 

har gennemført spændende og nyskabende 

aktiviteter, og mange af dem er omsat til 

konkrete medlemsarrangementer, hvor fa-

get har været i centrum. 
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Opbygningen af hovedbestyrelsens 

politiske beretning 

Denne politiske beretning er bygget op i 

seks kapitler. Det første kapitel er 

indledningen ’Politisk indflydelse og faget i 

fokus’, som du læser netop nu. Derefter 

kommer kapitlet ’Socialpædagogerne og 

omverdenen’, der stiller skarpt på forbun-

dets politiske arbejde og indsatser i forhold 

til fx folketingsvalget 2015 og ompriorite-

ringsbidraget, men også relationerne til 

andre organisationer som fx LO og en 

række internationale samarbejdspartnere. 

Det tredje kapitel er ’Job og arbejdsliv’ og 

indeholder afsnit om fx OK15, arbejdsmiljø-

strategien og dagpengereformen. Det fjerde 

kapitel er ’Socialpædagogikken i udvikling’, 

der beskriver forbundets arbejde med faget 

og en række socialpolitiske indsatser i kon-

gresperioden. Her er afsnit om fx pædagog-

uddannelsen, ny magtanvendelseslovgiv-

ning og vores forskningsindsats. Kapitel 

fem er ’Organisationsudvikling’ og fokuserer 

på fx organiseringsarbejdet og vores ind-

sats overfor tillidsrepræsentanter og ledere. 

Slutteligt findes kapitlet ’Nøgletal’, der be-

skriver en række sigende nøgletal i en nøg-

tern og let kommenteret udgave. 

 

Ligestillingsområdet er ikke medtaget i be-

retningen, da det afrapporteres særskilt i et 

ligestillingsregnskab på linje med tidligere 

år. 

 

 

Socialpædagogerne og om-

verdenen 

 

Folketingsvalget 2015 

Nej til nulvækst 

Frem mod folketingsvalget i juni 2015 var 

Socialpædagogernes hovedbudskab, at nul-

vækst ville have store negative konsekven-

ser for velfærdssamfundet. Konteksten var 

forslag fra landets tre største partier om en 

vækst i det offentlige forbrug på henholds-

vis 0 %, 0,6 % og 0,8 %. Forbundet ud-

førte beregninger der viste, hvor mange 

socialpædagoger, der kunne risikere at mi-

ste jobbet, hvis regeringen valgte at indføre 

nulvækst i de kommunale budgetter. 

Socialpædagogerne kommunikerede vidt og 

bredt vores bekymring over udsigten til 

nulvækst. Kommunikationen lagde vægt 

på, at nulvækst ville betyde færre midler til 

velfærd, og at vores område - det speciali-

serede socialområde – ville blive ramt med 

dobbelt vægt, da de borgerlige partier ville 

friholde sundhed, ældre og uddannelse. 

 

Ja til den rigtige og tidlige indsats 

Udover nulvækst var Socialpædagogernes 

budskaber, at ambitiøse målsætninger 

kombineret med den rigtige faglighed giver 

socialpolitiske resultater. I denne sammen-

hæng nævnte vi socialtilsynene, de sociale 

2020-mål, den nye pædagoguddannelse og 

tillidsreformen. Et andet budskab var, at 

samfundet burde investere langt mere i 

tidlige indsatser. Sociale investeringer beta-

ler sig nemlig, som vist ved talrige undersø-

gelser og eksempelvis tydeliggjort ved 

Skandia-modellen. 

 

Den Socialpolitiske Kandidattest 

Op til folketingsvalget udviklede vi Den 

Socialpolitiske Kandidattest for at sætte 

socialpolitikken på dagsordenen og give 

vores medlemmer et redskab til at finde de 

kandidater, de var mest enige med. Med-

lemmerne og øvrige vælgere kunne på 

www.kandidattest.dk svare på 16 udsagn 

om socialpolitik og dermed se, hvilke folke-

tingskandidater, de var mest enige med. 

Næsten 500 folketingskandidater udfyldte 

testen. Testen blev fra lanceringen i 

slutningen af februar 2015 og frem til val-

get d. 18. juni 2015 taget af mere end 

63.000 danskere. I løbet af valgkampen 

http://www.kandidattest.dk/
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offentliggjorde Socialpædagogerne, hvad 

danskerne havde svaret til de 16 udsagn for 

at påvirke debatten om fx ledsagelse, efter-

værn, forældrepålæg, tilgængelighed og 

udsatte. Her var Socialpædagogernes face-

bookside det primære medie, men tallene 

blev også brugt i pressearbejdet. Efter val-

get brugte vi kandidattesten som løftestang 

til at skaffe adgang til møder med nyvalgte 

folketingsmedlemmer. Kandidattesten vil 

være brugbar i hele den igangværende  

folketingsperiode. 

 

Kredsenes aktiviteter 

I de enkelte kredse var der også godt gang 

i valgkampsaktiviteterne. Der blev finansie-

ret en pulje, som kredsene kunne søge til 

lokale valgkampsaktiviteter. Kredsaktivitet-

erne var primært medlemsrettede og lagde 

sig indholdsmæssigt op ad Socialpædagog-

ernes centrale budskaber.  

 

Kommunaløkonomi og omprioriterings-

bidraget 

Efter folketingsvalget i 2015 introducerede 

den nye Venstre-regering det såkaldte om-

prioriteringsbidrag i sit regeringsgrundlag. 

Omprioriteringsbidraget kom til at betyde 

besparelser på de kommunale budgetter og 

var derfor en mindst lige så stor trussel 

mod finansiering af det særlige sociale om-

råde, som nulvækst ville have været. 

Omprioriteringsbidraget har af samme 

grund medført en usædvanlig hård tone 

imellem KL og de 98 kommuner på den ene 

side og regeringen på den anden side. Soci-

alpædagogerne bakkede entydigt op om 

den kommunale modstand mod ompriorite-

ringsbidraget, som bl.a. kom til udtryk på 

KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2016, 

hvor kommunerne vedtog et forslag om, at 

regeringen skulle tage omprioriterings-

bidraget af bordet til kommuneforhand-

lingerne. I juni 2016 lykkedes det så at få 

regeringen til at aflive 

omprioriteringsbidraget. Dette skyldes bl.a. 

vedvarende og massivt pres fra fagbe-

vægelsen – herunder Socialpædagogerne. 

Kredsene har på forskellig vis også 

markeret modstand mod omprioriterings-

bidraget ved lokale markeringer rundt om i 

landet. 

 

Kontanthjælpsloft 

Regeringens kontanthjælpsloft rammer de 

grupper, der i forvejen har det svært i det 

danske samfund, herunder de udsatte 

grupper, som mange af vores medlemmer 

arbejder med. AE-Rådets analyser, som 

Socialpædagogerne har anvendt i sin kritik 

af kontanthjælpsloftet, viser, at 11.000 

børn risikerer at blive skubbet ud i fattig-

dom, isolation og afsavn som konsekvens af 

kontanthjælpsloftet. 

 

Sociale investeringer 

Socialpædagogerne har i kongresperioden 

sat spot på, at samfundet skal investere i 

velfærd og sociale indsatser, da det giver 

mening på både det menneskelige og sam-

fundsøkonomiske plan. Flere og flere analy-

seinstitutter, universiteter og tænketanke 

har lavet beregningsmodeller for potentia-

lerne ved sociale investeringer. Sociale 

investeringer viser sig ofte at give bedre 

afkast end den gennemsnitlige aktie eller 

obligation. Dette har vi sat fokus på, bl.a. 

ved et event på Folkemødet i 2015, hvor 

bl.a. Frank Jensen og folkene bag Skandia-

modellen debatterede emnet. Derudover 

har vi diskuteret sociale investeringer med 

folketingsmedlemmer, KL og også på kom-

munikationsfronten, har vi løftet dagsorde-

nen. 

 

Socialt Indeks 2014 

Formålet med Socialt Indeks 2014 var bl.a. 

at sætte det specialiserede sociale område 

på dagsordenen, at sætte fokus på kvalite-

ten i kommunernes indsatser, at inspirere 
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kommunerne til at lære af hinandens gode 

indsatser på området og at skabe en anled-

ning til en dialog med politikere og embeds-

folk. I december 2014, ved lanceringen af 

Socialt Indeks, var medieopmærksomheden 

massiv og de problemstillinger, som indek-

set adresserede, prægede den nationale 

mediedagsorden. Socialpædagogerne kom 

på baggrund af Socialt Indeks 2014 i dialog 

med en lang række kommuner og optrådte 

i stort set alle nationale medier med 

budskabet om, at der var behov for at 

sætte fokus på kvaliteten i kommunernes 

sociale indsatser. 

 

Blandede reaktioner fra kommunerne 

Kommunernes reaktioner på Socialt Indeks 

2014 var blandede. Blandt de positive 

reaktioner var bl.a., at Socialt Indeks var et 

godt redskab til læring og udvikling af det 

specialiserede socialområde, et godt ind-

spark i debatten om kvaliteten på det 

specialiserede socialområde, og at vores 

fokus på kvalitet var vigtigt. Blandt de 

negative reaktioner fra kommunerne var, at 

kommunerne havde svært ved at anvende 

den relative placering i rangeringen, at den 

manglende brugerinddragelse af udsatte 

voksne samt udsatte børn og unge var pro-

blematisk, og at medlemsundersøgelsen af 

kommunerne blev opfattet som subjektiv.  

 

Ikke Socialt Indeks i 2015 

De generelle kommunale reaktioner og en 

række andre hensyn gjorde, at det ikke var 

hensigtsmæssigt at udarbejde et nyt Socialt 

Indeks i 2015. Blandt disse hensyn var, at 

det ikke var muligt at tilvejebringe yderli-

gere og forbedrede registerdata på områ-

det, og at det ikke lykkedes at få løst den 

tilbagevendende problematik i forhold til at 

indsamle valid data fra brugerperspektivet. 

Desuden nedsatte Socialpædagogerne et 

såkaldt Kommunalt Advisory Board, hvor 

blandt andre forvaltningschefer deltog. 

Tilbagemeldingerne herfra var også, at 

Socialt Indeks ikke blev betragtet som det 

rette værktøj til dialog om kvaliteten i ind-

satsen. 

 

Tillidsreformen 

I sommeren 2013 blev aftalen om moderni-

sering af den offentlige sektor, den såkaldte 

Tillidsreform, indgået mellem OAO, regerin-

gen, KL, Danske Regioner, Akademikerne 

og FTF. Socialpædagogerne har i denne 

kongresperiode arbejdet med principperne i 

Tillidsreformen, bl.a. gennem temaartikler i 

Socialpædagogen, en temadag for forbund 

og kredse, indarbejdelse af elementer fra 

tillidsreformen i TR-uddannelsen og op-

starten af lokale tillidsreformsambassa-

døruddannelser i kredsene. Tillidsreforms-

ambassadøruddannelserne har været gen-

nemført med stor tilfredshed i mange 

kredse. Det er i høj grad oplevelsen, at 

principperne bag Tillids-reformen skaber 

mest værdi, når de kommer i spil på ar-

bejdspladsen i et samspil mellem leder og 

tillidsrepræsentant. 

 

Tillidsreformens fremtid ukendt 

Tillidsreformen har dog desværre mistet 

damp på den nationale politiske scene efter 

regeringsskiftet. Socialpædagogerne har 

flere gange, bl.a. gennem vores medlem-

skab af OAO, forsøgt at få den nye Venstre-

regering på banen med en tilkendegivelse 

om, hvorvidt de stadig ønsker at arbejde ud 

fra principperne i Tillidsreformen, men 

hverken regeringen eller KL har klart tilken-

degivet, at Tillidsreformen er en prioriteret 

dagsorden for dem. 

 

Samarbejdet i fagbevægelsen 

LO afholdt kongres i oktober 2015, hvor 

Socialpædagogerne havde en delegation 

med bestående af Forretningsudvalget og 

udpegede medlemmer af hovedbestyrelsen. 

Blandt de vigtigste spørgsmål, der skulle 
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afklares, var spørgsmålet om mulighederne 

for en fremtidig fusion mellem hovedorgani-

sationerne LO og FTF og valget til 

formandsposten for LO. Derudover var der 

på LO-kongressen valg til LO’s daglige le-

delse, hvor Socialpædagogernes formand 

Benny Andersen blev genvalgt til endnu en 

periode. 

 

Ny LO-formand 

Socialpædagogernes hovedbestyrelse støt-

tede forud for LO-kongressen Lizette Ris-

gaards kandidatur til formandsposten, og 

Lizette Risgaard blev som ventet valgt på 

kongressen. Der var derudover også nyvalg 

til tre næstformænd Arne Grevsen, Morten 

Skov Christiansen og Nanna Højlund. 

Derudover var der genvalg til Ejner K. 

Holst. 

 

LO/FTF-samarbejde 

I forhold til diskussionen om fusionen mel-

lem LO og FTF, blev det besluttet, at de to 

hovedorganisationer ville indlede et samar-

bejde på uddannelsesområdet, og at 

erfaringerne fra dette samarbejde skulle 

danne grundlaget for en senere beslutning 

om fusion. Socialpædagogerne markerede 

sig i debatten med fem forudsætninger for, 

at man ville anbefale en eventuel fusion 

mellem LO og FTF:  

 

1) Den nye hovedorganisation skulle være 

samfundspolitisk aktiv og blande sig i 

samfundsdebatten.  

2) Den nye hovedorganisation skulle have 

en stærk lokal struktur.  

3) Den nye hovedorganisation skulle turde 

have en mening om væsentlige sam-

fundspolitiske spørgsmål.  

4) En ny hovedorganisation skulle være 

med til at give øget indflydelse.  

5) Medlemsforbundene skulle inddrages 

og have indflydelse.  

 

Andre samarbejder i fagbevægelsen 

Socialpædagogerne har i flere andre kon-

stellationer samarbejdet med aktører i fag-

bevægelsen for at nå vores mål. Det gælder 

fx Velfærdsalliancen, hvor der i flere kredse 

har været samarbejde med andre 

organisationer for at fremme velfærden. 

Det gælder også kampen for bedre arbejds-

miljø og arbejdssikkerhed, som på 

forbundsplan er foregået i tæt kontakt med 

FOA, DSR og DS.  

 

Trepartsforhandlinger 

Den nye Venstre-regering annoncerede 

tidligt, at den ville tage trepartsinstrumen-

tet i brug for at finde løsninger på nogle af 

de større samfundsudfordringer, som Dan-

mark står overfor. Noget utraditionelt er 

trepartsforhandlingerne delt op i tematise-

rede faser, som afsluttes enkeltvis. Første 

fase om integrationsudfordringen blev der 

enighed om i begyndelsen af 2016. Her var 

det primært nyskabelsen af Integrations-

grunduddannelsen (IGU), der tiltrak sig 

opmærksomhed. Anden fase om kvalificeret 

arbejdskraft har Socialpædagogerne påvir-

ket med vores ønsker om fokus på efterud-

dannelse. Også til dem, der har videregå-

ende uddannelse og er offentligt ansatte 

samt ordninger for ledige, der også tager 

hånd om mennesker, der allerede har kom-

petencegivende uddannelser. Dette er 

lykkedes idet regeringen, arbejdsgiverne og 

fagbevægelsen i august blev enige. Ho-

vedelementet er flere praktikpladser, men 

der er også nedsat en analysegruppe, der 

skal kigge på bl.a. voksenefteruddannelse. 

Vi arbejder samtidig på, at der også kom-

mer en tredje fase, hvor et godt arbejds-

miljø kan blive et hovedtema. 
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Det internationale arbejde 

Socialpædagogernes internationale engage-

ment foregår primært i regi af AIEJI, NFFS 

og International Børnesolidaritet. 

 

AIEJI - socialpædagogisk arbejde med 

uledsagede flygtningebørn 

Arbejdet i AIEJIs bestyrelse har budt på en 

del ændringer. Der er bl.a. kommet ny ge-

neralsekretær. Den kommende verdenskon-

gres kommer til at foregå i Campinas i 

Brasilien i april 2017. 

 

AIEJI afsluttede i 2015 et stort projekt om 

socialpædagogisk arbejde med uledsagede 

flygtningebørn og -unge, der søger asyl. 

Den rapport, som blev projektets resultat, 

er i Danmark distribueret til arbejdspladser, 

pædagogiske uddannelsesinstitutioner og 

organisationer, der har fokus på målgrup-

pen. Derudover har Socialpædagogerne, på 

vegne af AIEJI, præsenteret rapporten i 

Europarådet i starten af 2016. Rapporten er 

også præsenteret på et UNHCR-møde i To-

ronto i 2015.  

 

Resultaterne fra AIEJI-projektet om uledsa-

gede flygtningebørn bruges aktivt i forbun-

dets nationale arbejde med uledsagede 

flygtningebørn og flygtningeunge. Danmark 

modtog i 2015 flere end 2000 uledsagede 

flygtningebørn, og har 16 børnecentre med 

socialpædagogisk arbejdskraft. Målgruppen 

af uledsagede under 18 år er sårbar og kal-

der på en særlig socialpædagogisk indsats. 

 

Socialpædagogerne arbejder med 

vidensindsamling og politisk interesse-

varetagelse med det formål at sætte fokus 

på den socialpædagogiske fagligheds bidrag 

til at løse udfordringen med at få de 

uledsagede børn og unge integreret i 

samfundet. 

 

 

NFFS 

Det Nordiske Samarbejde For 

Socialpædagoger fylder 25 år i november 

2016. I den forbindelse udarbejdes et jubi-

læumsskrift af en redaktionsgruppe. 

Jubilæumsskriftet beskriver socialpædago-

gikkens udvikling i en velfærdsstat i foran-

dring, NFFS’ rolle igennem tiderne, og inde-

holder portrætter af socialpædagoger i de 

respektive lande. Skriftet er blevet til via 

materiale og bidrag fra de enkelte 

medlemslande.   

I kongresperioden 2014-2016 er en uddan-

nelsessurvey, som sammenligner de nordi-

ske uddannelser, afsluttet. I kongresperio-

den har følgende temaer derudover været 

på dagsordenen i NFFS: Socialpædagogen 

som gadearbejder, socialpædagoger i 

arbejdet med ældre samt socialpædagogers 

arbejde med uledsagede flygtningebørn og 

-unge. 

 

International Børnesolidaritet  

International Børnesolidaritet er overgået 

fra at gennemføre udviklingsarbejdet via 

Danida-projekter til et program i CISU-regi 

for Nicaragua og Bolivia. Programmet inde-

holder de samme aktiviteter og 

samarbejdspartnere som i de hidtidige pro-

jekter. Programmet løber fra 2015-2018 og 

har fokus på empowerment hos socialt ud-

satte børn. Målet er at udvikle viden og 

færdigheder hos samarbejdsparterne og de 

sociale aktører tæt på børnene, så de kan 

støtte og handle som allierede i program-

aktiviteterne.  

 

Satsningen på CISU-programmet har bety-

det, at flere projekter er afsluttet. Det posi-

tive resultat er, at det flere steder er lykke-

des at opnå økonomisk støtte til viderefø-

relse af projektets arbejde med demokrati-

oplæring. HIV/AIDS-projektet blev afsluttet 

i 2015, og der er opnået gode resultater: 

Metoden ”giv den videre”, hvor børn og 
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unge har fået viden om kønssygdomme og 

herefter deler deres viden med andre, er en 

succes og et af de elementer, der 

videreføres i programmet. 

  

 

Job og arbejdsliv 

 

OK15 og ny arbejdstidsaftale 

Overenskomstforhandlingerne på det pri-

vate område i 2014 resulterede i et forlig, 

der sikrede små reallønsforbedringer. Den 

stramme styring af kommunernes og regio-

nernes økonomi var dog fastholdt. Det var 

med til at sætte begrænsninger for 

mulighederne. Samlet set var der grundlag 

for en lidt mere offensiv og optimistisk til-

gang til overenskomstforhandlingerne i 

2015 end i 2013. 

 

Nyt forhandlingsfællesskab 

Forud for forhandlingerne blev Sundheds-

kartellet en del af det centrale forhand-

lingsfællesskab. Dannelsen af Forhandlings-

fællesskabet er alt i alt en styrkelse af løn-

modtagersiden, men har også givet nye 

udfordringer. Forskellige kulturer har skullet 

finde sammen. Og der skulle findes et fæl-

les fodslag i forhold til at koordinere flere 

forskelligtrettede interesser. 

 

Generelle lønstigninger sikrer realløns-

fremgang 

Et af Socialpædagogernes hovedkrav forud 

for overenskomstfornyelsen var generelle 

procentuelle lønforhøjelser, der ville sikre 

en reallønsfremgang. 

 

Resultatet af Forhandlingsfællesskabets 

forhandlinger med KL blev, at der over en 

3-årig periode udmøntes generelle lønstig-

ninger inklusive den forventede udmøntning 

fra reguleringsordningen på 5,42 %. I 

regionerne bliver de generelle lønstigninger 

i den 3-årige overenskomstperiode på 5,39 

%. De generelle lønforhøjelser vil sikre en 

reallønsfremgang for ansatte i både 

kommuner og regioner. Tilsvarende på sta-

tens område er de generelle lønstigninger 

på 4,45 % samt midler fra reststigningen,  

 

som er forudsat til 2,1 %, med til at sikre 

reallønnen. 

  

Statsligt fingeraftryk på 

reguleringsordningen 

På det statslige område blev det aftalt, at 

der ikke skulle ske udmøntning fra regule-

ringsordningen i 2016, hvis reguleringsord-

ningen gik i plus. Der blev desuden aftalt et 

såkaldt privatlønsværn. Hvis lønstignin-

gerne på det offentlige område er større 

end på det private arbejdsmarked, betyder 

privatlønsværnet, at den deraf følgende 

negative udmøntning sker med 100 % mod 

tidligere 80 %. Der er således tale om en 

forringelse af reguleringsordningen. 

 

Det blev et nærmest ultimativt krav, at der 

skulle gennemføres tilsvarende ændringer i 

reguleringsordningerne på det kommunale 

og regionale område. På den baggrund var 

Forhandlingsfællesskabet reelt nødsaget til 

at acceptere, at forringelsen også blev gen-

nemført på det kommunale og regionale 

område. 

 

Problematikken understreger behovet for 

en bedre koordinering mellem forhandlin-

gerne på det kommunale og det statslige 

område. En problemstilling, der aktuelt ar-

bejdes med i Forhandlingsfællesskabet. 

 

Fokus på arbejdsmiljø 

Et andet resultat af Forhandlingsfællesska-

bets forhandlinger blev, at der på det kom-

munale og regionale område blev afsat 

midler til et øget fokus på det psykiske ar-

bejdsmiljø. Herudover aftalte Social-
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pædagogerne sammen med flere andre 

organisationer et projekt med henblik på 

forebyggelse af vold.  

 

Midler til særlige formål 

I forlængelse af, at Forhandlingsfællesska-

bet stillede krav om procentuelle generelle 

lønforhøjelser, blev der i enighed afsat mid-

ler øremærket til de ufaglærte lavtlønsgrup-

per, i alt ca. 20 millioner kroner. Midlerne 

blev tilført de kompetencefonde, der omfat-

ter ufaglærte grupper. For Social-

pædagogernes vedkommende er det 

omsorgs- og pædagogmedhjælpere. 

 

Et andet projekt, der havde behov for eks-

tra penge, var harmoniseringen af arbejds-

tidsaftalerne på de døgndækkede områder i 

kommunerne. Først efter et hårdt pres fra 

Socialpædagogerne, FOA, 3F og KL lykke-

des det at få Forhandlingsfællesskabet til at 

acceptere, at der blev afsat en pulje på 30 

millioner kroner til formålet. 

 

Ny arbejdstidsaftale på det kommunale 

område 

Efter flere års forberedende arbejde lykke-

des det at harmonisere arbejdstidsaftalerne 

på de døgndækkede områder i kommu-

nerne. Et kompliceret forhandlingsforløb 

med deltagelse af Socialpædagogerne, FOA, 

Sundhedskartellet, 3F og KL blev afsluttet 

med et fælles forlig, som alle parter var 

tilfredse med. Såvel organisationerne som 

KL viste i forhandlingsforløbet stor vilje til 

at finde løsninger. 

 

Forliget indebærer, at der fortsat eksisterer 

tre arbejdstidsaftaler på de døgndækkede 

områder i kommunerne. Aftalerne er nu 

identiske på alle væsentlige punkter. 

Aftalen på det Socialpædagogiske område 

gennemgik store forandringer.  

 

Den nye aftale er mere enkel og mere lo-

gisk opbygget.  

 

Forbedringerne i den nye aftale har kostet 

penge. Udover de 30 millioner kroner, der 

blev afsat ved Forhandlingsfællesskabets 

forhandlinger lagde forbedringerne beslag 

på de 0,3 % af lønsummen, der var afsat til 

Socialpædagogernes egne forhandlinger på 

de områder, der er omfattet af aftalen. 

 

Implementering af arbejdstidsaftalen 

Såvel Socialpædagogerne som KL har afsat 

mange ressourcer for at lette overgangen til 

den nye aftale. Der har været tilbudt møder 

i samtlige kredse. Der har på Social-

pædagogernes initiativ været afholdt møder 

for tillidsrepræsentanter og ledere, hvor 

forbundet sammen med KL har gennemgået 

den nye aftale. Der er udarbejdet en ”læs 

let-udgave” af aftalen. Der er sammen med 

Sundhedskartellet, FOA og 3F udarbejdet 

en kommenteret udgave af arbejdstids-

aftalerne. Der er også udarbejdet en 

”tillægs-beregner”, som ligger på sl.dk. 

 

Også fokus på arbejdstid i regionerne 

I regionerne fik spørgsmålet om arbejdstid 

en central placering. Juleaftensdag blev 

ligestillet med en søgnehelligdag på samme 

måde, som det var sket i forliget på det 

kommunale område. Samtidig blev aften- 

og nattillægget gjort pensionsgivende. Et 

ønske, der ikke var økonomisk råderum til i 

det kommunale forlig. 

 

Pensionsforhøjelser 

En del grupper er ikke omfattet af arbejds-

tidsaftalerne. For disse grupper blev mid-

lerne anvendt til pensionsforhøjelser. Læ-

rerne ved døgninstitutioner med intern 

skole fik en lønforhøjelse på baggrund af de 

forlig, som Lærernes Centralorganisation 

indgik. 

 



   

   
 

 

 

SOCIALPÆDAGOGERNES 

18. ORDINÆRE KONGRES  

15.-17. NOVEMBER 2016 

Krav om forenkling af MED-systemet 

Som det også var tilfældet ved OK13, frem-

satte KL igen krav om forenkling af og min-

dre central indflydelse på MED-systemet 

samt færre medarbejdere med TR-beskyt-

telse. Med mindre central indflydelse mente 

KL konkret, at forhandlingsorganet skulle 

bortfalde, og det i stedet skulle være op til 

MED-hovedudvalgene selv at forhandle lo-

kale MED-aftaler. Efter omfattende for-

handlinger lykkes det at indgå forlig om for-

handlingsorganets og hovedudvalgets kom-

petence, hvorved forhandlingsorganet er 

fastholdt. Men den nye aftale har skabt den 

situation, at flere kommuner nu vælger at 

gå udenom forhandlingsudvalget, når MED-

strukturen skal ændres. Det er klart et for-

søg på at undergrave organisationernes 

rolle og indflydelse. Det må indgå i de vi-

dere drøftelser om hele MED-aftalen. 

 

Kompetencefonde i kommuner og 

regioner 

Ved OK13 indgik Socialpædagogerne aftaler 

med både KL og Danske Regioner om at 

afsætte midler til kompetenceudvikling. 

Aftalerne gælder frem til OK 2018, og med 

aftalerne kan Socialpædagogerne tilbyde 

medlemmer i kommuner og regioner et 

ekstra kompetenceløft, udover den kompe-

tenceudvikling, som fortsat finder sted i 

kommuner og regioner. Fra start har der 

været stor efterspørgsel på kompetence-

midlerne, og både puljen for regionalt 

ansatte og for kommunalt ansatte blev 

opbrugt i 2014. 

 

Nye midler ved OK15 

Ved OK 2015 lykkedes det på både det 

kommunale og regionale område at afsætte 

nye midler til kompetenceudvikling. I 

OK15-perioden er der samlet ca. 20 millio-

ner kr. til rådighed i den kommunale fond 

og ca. 5 millioner kr. til rådighed i den 

regionale fond. Den statslige kompetence-

fond forsætter uændret. 

 

Kompetencefondenes kriterier og prin-

cipper 

Der er en række kriterier, som skal være 

opfyldt, for at få støtte til uddannelse fra 

kompetencefondene. Kriterierne er ikke helt 

ens på det kommunale og regionale om-

råde. Det er dog lykkedes at få nogenlunde 

ens grundprincipper i aftalerne, og således 

giver fondene alene støtte til anerkendte og 

kompetencegivende uddannelser på di-

plom-, master- eller kandidatniveau og for 

ikke-uddannede endvidere også til 

akademiuddannelser og meritpædagogud-

dannelsen. Det skal være uddannelser, som 

ligger ud over arbejdsgivernes almindelige 

efteruddannelsesforpligtelse. På KL’s om-

råde er det yderligere et krav, at uddannel-

sen skal være indenfor det socialpædagogi-

ske område. 

 

Stor efterspørgsel 

Ligesom i OK13 er kompetencefondene 

også i OK 2015 en succes. Social-

pædagogernes principper og krav for 

kompetencefondene har sikret støtte til 

mange gode efteruddannelser for medlem-

mer og også en del afslag på ansøgninger, 

som ikke lever op til kravene. Fra den kom-

munale kompetencefond åbnede 1. januar 

2014 og frem til og med medio april 2016, 

er der udbetalt knap 13,5 millioner kr. og 

der er givet tilskud til 1.060 ansøgninger. I 

gennemsnit udgør tilskuddet knap 12.700 

kr. Godt halvdelen af tilskuddene er givet til 

moduler indenfor retningerne på den pæda-

gogiske diplomuddannelse. 

 

Beskæftigelsesreformen 

De politiske kompromiser omkring 

beskæftigelsesreformen blev handlet af lige 

inden julen 2014. Et centralt element er, at 

ledige hver måned skal til samtale i jobcen-
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teret i de første seks måneder, de er uden 

job. Jobcentrene løb dermed med det inten-

sive kontaktforløb. Regeringens oprindelige 

oplæg til en politisk aftale om reformen var, 

at A-kasserne skulle stå for hele kontaktfor-

løbet i de første seks måneder. Det ville 

Socialpædagogerne have været yderst til-

fredse med. Men det endte i stedet med et 

politisk kompromis, hvor A-kassernes rolle 

blev væsentligt nedtonet. Et andet vigtigt 

element i reformen er opkvalificering af de 

ledige, som har mindst uddannelse. Social-

pædagogerne var aktive i den politiske pro-

ces og forsøgte gennem fx kontakt til flere 

partier og debatindlæg i medierne at præge 

de politiske beslutninger. 

 

Kontakten med ledige medlemmer 

På den positive side tæller, at den lediges 

første kontakt fortsat er med A-kassen, og 

at A-kassen er med til to af de seks samta-

ler i jobcenteret. Socialpædagogerne har 

taget udfordringen til sig og prioriteret at 

levere så meget kvalitet som muligt til 

medlemmerne. Vi markedsfører os som en 

fagligt afgrænset A-kasse, som har viden 

og indsigt i det socialpædagogiske område, 

med fingeren på pulsen når det gælder nye 

jobåbninger og kompetencekrav. Denne 

viden er i fokus på de møder som A-kas-

sens jobkonsulenter holder med medlem-

mer, som lige er blevet ledige, og ikke 

mindst ved fællessamtalerne på jobcen-

trene. 

 

Uddannelsesmuligheder 

Socialpædagogerne er enige i, at det er 

dem, der har ingen eller en kort uddan-

nelse, som skal prioriteres i uddannelses-

indsatsen. Men vi er uenige i, at de øvrige 

ledige slet ikke skal have rettigheder. 

Uddannelse er ofte det, der virker for 

medlemmer, som har mistet fodfæstet på 

arbejdsmarkedet, også selvom man i 

forvejen har en uddannelse. Derfor skubber 

Socialpædagogerne på for at få bevillinger 

igennem på jobcentrene til ledige medlem-

mer, hvor det giver god mening. Og det 

virker, for erfaringerne viser, at jobcen-

trene bevilger uddannelse til socialpædago-

ger i større omfang end prioriteringerne i 

lovgivningen lægger op til. Det er til stor 

gavn for fx medlemmer, som har brug for 

et sporskifte. 

 

Reformens intentioner 

Reformens intentioner om forenkling, min-

dre bureaukrati og mere tillid til at ledige 

gerne vil i arbejde, holder ikke til et nær-

mere eftersyn. Der er i stedet indført flere 

indviklede proceskrav, flere strafbelagte 

pligter til medlemmerne og mere 

detaljestyring af jobcentrenes og A-kasser-

nes arbejde. Socialpædagogerne arbejder 

hele tiden for at udvikle den palet af tilbud, 

som kan være med til at hjælpe medlem-

merne tilbage i job igen.  

 

Traineeordningen 

Socialpædagogerne har påpeget skævhe-

den i, at det kun har været dimittender i 

FTF og AC, som har haft muligheden for at 

etablere trainee-forløb for ledige dimitten-

der. Via en indsats på det politiske niveau 

er det lykkedes os at komme igennem med, 

at også LO-dimittender kan få gavn af ord-

ningen. Trainee-forløb er en kombination af 

fagligt opkvalificerende kurser og praktiske 

læringsforløb for dimittender på en fagrele-

vant arbejdsplads. I 2015 har vi gennem-

ført fire kollektive forløb i de fire største 

byer med den største dimittendtæthed med 

gode resultater til følge. Både medlemmer 

og arbejdspladser har været glade for forlø-

bet, som har givet medlemmerne mere 

pondus i jobsøgningen. I 2016 gennemføres 

to forløb for dimittender i henholdsvis Kø-

benhavn og Århus-området. 
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Dagpengereformen 

I efteråret 2015 blev der indgået en politisk 

aftale i Folketinget om en dagpengereform. 

Intentionerne var at skabe et tryggere og 

mere enkelt dagpengesystem. Bevæg-

grunde som også Socialpædagogerne bak-

kede op om. Forliget indeholder forbedrin-

ger, men desværre også nogle alvorlige 

forringelser.  

 

Lavere dimittendsats 

På næsten alle områder er dagpengeforliget 

tro mod dagpengekommissionens anbe-

falinger. Men netop på dimittendområdet, 

blev aftalen markant forringet i forhold til 

kommissionens anbefaling om ”kun” at 

nedsætte dimittendsatsen fra 82 til 78 %. 

Den politiske aftale landede nemlig på, at 

dimittender fremover alene kan få udbetalt 

dagpenge med 71,5 % af den maksimale 

dagpengesats. En alvorlig forringelse for en 

meget stor gruppe af Socialpædagogernes 

medlemmer. Det ændrer imidlertid ikke på 

det faktum, at arbejdsløshedsforsikringen 

fortsat er det, som sikrer den bedste dæk-

ning ved arbejdsløshed, også for nyuddan-

nede socialpædagoger. Det er centralt for 

Socialpædagogerne, at det fremstår klart 

for nyuddannede medlemmer, at et 

medlemskab, trods forringelserne, fortsat 

er attraktivt. 

 

Fleksibel genoptjeningsmodel 

På den positive side er det særligt de nye 

regler om dagpengeforbrug og den fleksible 

genoptjeningsmodel, der trækker i den rig-

tige retning. Dagpengeretten skal forbruges 

i timer (og ikke uger), og alle arbejdstimer 

kan forlænge dagpengeretten i op til et år. 

Det er en klar forbedring for den store an-

del af Socialpædagogernes medlemmer, 

som får vikararbejde i kortere eller længere 

tid. 

 

Implementering 

Socialpædagogerne indgår i arbejdsgrupper 

i både LO og i A-kassernes Samvirke regi, 

hvor der samarbejdes om at påvirke den 

endelige udformning af bekendtgørelserne i 

bedst mulige retning for medlemmerne. Det 

nye dagpengesystem skal i det store og 

hele være implementeret i alle A-kasser 

henholdsvis den 1. januar og den 1. juli 

2017. Fordi der er tale om grundlæggende 

ændringer af hele dagpengesystemet, bliver 

implementeringen en stor opgave for A-

kasser og IT-leverandører. Socialpædago-

gerne vil have fokus på, at vejledningen til 

medlemmerne kommer til at fungere på 

bedst mulig vis. 

 

Arbejdsmiljø 

På den seneste kongres blev Socialpædago-

gernes arbejdsmiljøstrategi vedtaget. I 

kongresperioden er der arbejdet på flere 

niveauer og på tværs af organisationen 

med udmøntning af de 11 indsatsområder i 

strategien. 

 

Arbejdsmiljøarbejdet er synligt for 

medlemmerne 

I kongresperioden er der opnået flere gode 

resultater på arbejdsmiljøområdet, som kan 

direkte aflæses i medlemsundersøgelsen 

2015 (se mere under kapitlet nøgletal). 

Medlemmerne er meget tilfredse med, at vi 

sætter fokus på deres arbejdsmiljø, og det 

er det indsatsområde, der er vigtigst for 

dem. 

 

Implementering af arbejdsmiljøhand-

lingsplan 

Hovedbestyrelsen besluttede i juni 2014 en 

arbejdsmiljøhandlingsplan. Handlingsplanen 

består af 19 aktiviteter, som tager afsæt i 

arbejdsmiljøstrategiens 11 indsatsområder. 

Handlingsplanen er opdelt i et politisk spor, 

udøvende spor og et internt spor. I 

kongresperioden har hovedbestyrelsen be-
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sluttet et internt politikpapir, som udfolder, 

hvad Socialpædagogerne forstår ved sam-

menhængen mellem arbejdsmiljø og faglig-

hed. Der er udviklet en velkomstpakke til 

arbejdsmiljørepræsentanterne, som blev 

udsendt i april 2016. Desuden er der 

udarbejdet en inspirationsguide til det 

daglige samarbejde, hvor målgruppen er 

tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø-

repræsentanter og lokale ledere. 

 

I kongresperioden er ligeledes udviklet et 

tilbud om en kreds-temadag, som handler 

om det gode TRIO-samarbejde. 

 

Den 25. maj 2016 afholdt forbundet en 

konference målrettet arbejdsmiljøre-

præsentanter, tillidsrepræsentanter og 

ledere – Den toneangivende TRIO. Der var 

500 deltagere på konferencen, der var en 

stor succes målt på deltagertilfredshed. 

 

Politiske resultater 

I kongresperioden har Socialpædagogerne 

bidraget med at få ændret en vigtig 

registreringspraksis, når det handler om 

anmeldelser af vold og trusler. Vores med-

lemmer har i mange år efterspurgt, at man 

på arbejdsskadeanmeldelserne kan regi-

strere vold som årsag til skaden. Det behov 

er nu imødekommet af Arbejdstilsynet, som 

ændrede anmeldelsesskemaerne i foråret 

2015. 

 

Socialpædagogerne har i et par år forsøgt 

at få iværksat et arbejdsmiljøforskningspro-

jekt, som er målrettet det socialpædagogi-

ske område.  Forbundet har i samarbejde 

med Odense Universitetshospital fået god-

kendt et projekt i Arbejdsmiljøforsk-

ningsfonden – Vold i hverdagen. 

 

I OK15 indgik vi en aftale om psykisk ar-

bejdsmiljø på det kommunale og regionale 

overenskomstområde. På det kommunale 

område er bl.a. indgået aftale om et rejse-

hold, det såkaldte SPARK, som skal under-

støtte den lokale TRIO på arbejdspladsen 

med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø. 

Derudover er aftalt et tværfagligt projekt 

om voldsforebyggelse. På det regionale om-

råde er indgået aftale om, at arbejdsplad-

serne får tilbud om rådgivning og inspira-

tion fra maj 2016. Der er yderligere aftalt 

et forskningsprojekt.  

 

Medlemmers ret til fuld erstatning i 

fokus 

Socialpædagogerne har som indsatsom-

råde, at vi vil sikre vores medlemmer or-

dentlige forsikringsforhold, når de udfører 

deres arbejde. I kongresperioden har 

Socialpædagogerne haft fokus på medlem-

mernes ret til fuld erstatning, når de har 

været udsat for vold og trusler om vold. 

Hvis man har været udsat for vold, er der 

mulighed for at få erstatning fra 

Erstatningsnævnet. Volden skal som ud-

gangspunkt anmeldes til politiet indenfor 72 

timer, hvis man vil sikres ret til erstatning. 

Der er dog mulighed for dispensation for 

politianmeldelse, hvis der er konkrete, indi-

viduelle pædagogiske og/eller behandlings-

mæssige hensyn, som taler imod en politi-

anmeldelse. Erstatningsnævnets praksis i 

forhold til dispensationsmuligheden har 

været uklar og skabt usikkerhed blandt 

vores medlemmer. Usikkerheden skyldes 

bl.a. en skærpelse af Erstatningsnævnets 

praksis.  

 

Socialpædagogerne samarbejdede med 

andre fagforbund om at lægge politisk pres 

på at få ændret og tydeliggjort Erstatnings-

nævnets praksis. Det politiske fokus 

resulterede i, at Justitsministeriet inviterede 

os til et samarbejde om udarbejdelse af en 

vejledning. Vejledningen, som blev 

offentliggjort i april 2016, imødekommer 

vores behov for klare retningslinjer. Vejled-
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ningen er i høj grad genkendelig i forhold til 

det socialpædagogiske område, og den 

betyder, at forbundet ikke anbefaler med-

lemmerne at politianmelde alle tilfælde af 

vold. Den nye vejledning løser dog ikke alle 

problemer for vores medlemmer, og derfor 

har Socialpædagogerne i kongresperioden 

fortsat haft fokus på, at medlemmer der 

udsættes for vold og udadreagerende ad-

færd fra borgerne, kan have vanskeligt ved 

at sikres ret til fuld erstatning.  

 

Vold på de socialpædagogiske arbejds-

pladser 

Kongresperioden har budt på endnu et tra-

gisk drab på en socialpædagogisk arbejds-

plads. Det foregik på botilbuddet Lindegår-

den i Roskilde i påsken 2016.  

 

Socialpædagogerne har sammen med DSR, 

FOA og DS arbejdet målrettet på at få 

politikerne til at lave en national handlings-

plan mod vold på socialpædagogiske ar-

bejdspladser. Det er desværre ikke lykke-

des. I forbindelse med drabet på Lindegår-

den spillede Socialpædagogerne ud med 10 

konkrete forslag til en sådan handlingsplan. 

Forslagene blev lanceret i medierne sam-

men med en undersøgelse, der viser, at 

mere end hver tredje af vores medlemmer 

har været udsat for vold på arbejdet inden 

for det seneste år. I forlængelse af dette 

har der været intensiveret dialog med de 

ansvarlige ministre, og Socialpædagogerne 

er inviteret med i en følgegruppe, der skal 

komme med retningslinjer for bekæmpelse 

af vold på bosteder.  

 

Nej til mellemtilbud 

I debatten om vold på botilbud lancerede 

Danske Regioner i april 2015 et forslag om 

et særligt mellemtilbud, som i socialt regi 

kan modtage borgere, der er færdig-

behandlet, men som ikke kan rummes på et 

botilbud. Dette særlige mellemtilbud blev - 

sammen med en forstærket indsats til 

forebyggelse af vold - en del af økono-

miaftalerne mellem regeringen, Danske 

regioner og KL. Der blev tillige nedsat en 

ministeriel arbejdsgruppe til udarbejdelse af 

forslag til begge dele. Socialpædagogerne 

har deltaget i debatten dels i regi af en 

høring i Social- og sundhedsudvalget og 

dels i den offentlige debat.  

 

Socialpædagogerne taler for, at de tiltag, 

der er foreslået i handlingsplanen sammen 

med en generel fokus på kvalitet og kvalifi-

kationer på botilbuddene og en lettere ad-

gang til behandlingspsykiatrien bør iværk-

sættes – og etableringen af et mellemtilbud 

med mere magt og tvang bør undgås.  

 

 

Socialpædagogikken i udvik-

ling 

 

Socialpædagogernes rolle i Herning-

modellen 

Mange kommuner har gennem det sidste år 

omlagt børne- og ungeområdet med 

inspiration fra Sverige og Herning. Herning-

modellen, som den af mange kaldes i daglig 

tale, indeholder et helhedsperspektiv på 

opgaven, men i medier og offentlig forstå-

else er det ofte alene styrkelsen af sagsbe-

handlingen, der har været i fokus. Modellen 

er dog langt mere end blot dobbelt op på 

sagsbehandlere. Modellen forudsætter en 

bred vifte af socialpædagogiske indsatser. 

Dette entydige fokus på sagsbehandlerde-

len har Socialpædagogerne gjort en aktiv 

indsats for at nuancere og udfordre. 

 

Pjece om Herning-modellen 

For at sikre en større forståelse af og viden 

om Herning-modellens indhold har 

Socialpædagogerne udarbejdet pjecen ’Tid-

lige og helhedsorienterede indsatser – hvad 
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kan vi lære af Herning’. Pjecen indeholder 

en grundig beskrivelse af, hvorledes den 

socialpædagogiske indsats er tilrettelagt i 

Herning. Den er trykt i 1.500 eksemplarer 

og bruges flittigt i kredse, kommuner og 

blandt andre politiske og faglige interessen-

ter. Netop fordi den tager indsatsdelens 

rolle i ed.  

 

Styrkelse af det socialpædagogiske 

islæt  

Der arbejdes i relevante fora for at sikre det 

socialpædagogiske område større fokus og 

prioritering i den omstilling, der sker. Bl.a. i 

forhold til efteruddannelse, satspulje-

udmøntninger omkring Herning-modellen 

og i forhold til andre relevante satspuljer. 

Socialpædagogerne har i foråret 2016 

afholdt en række møder med relevante 

organisationer på børne- og ungeområdet 

og politikere for at udvikle og fastholde et 

godt samarbejde med relevante interes-

senter. Formålet er at øge deres forståelse 

af vigtigheden af, at det er social-pæ-

dagoger, der også i fremtiden laver 

socialpædagogisk arbejde. Der arbejdes 

også nationalt og lokalt med en synlighed i 

forhold til den socialpædagogiske indsats i 

omstillingen. Som en del af Socialpædago-

gernes prioriterede indsats omkring tidlige 

og helhedsorienterede indsatser for børn og 

unge er der etableret et praksisambassa-

dørkorps. Korpset består af fem medlem-

mer, der repræsenterer børne- og unge-

området bredt – og godt. 

 

Det er kommunalt det sker  

Kvaliteten af omlægningen på børne- og 

ungeområdet afgøres lokalt, hvorfor der 

også er et stort fokus på samarbejdet med 

kredsene. Der udføres en løbende 

kortlægning af kommunernes 

implementering af Herning-modellen. 

Kortlægningen har til formål at sikre 

baggrundsviden til brug for kvalificering af 

debatindlæg, inspirationsmappe til kredse 

og dialog med politikere både centralt og 

lokalt. Der foretages analyse af, hvorledes 

kommuner, der implementerer lignende 

modeller, budgetterer på området. Dels for 

at kunne se prioriteringerne, dels for 

løbende at monitorere kommunernes 

indsats på den forebyggende del. 31 

kommuner indgår nu i kortlægningen. 

 

Indsatsen for udsatte børn, unge og 

familier 

De udsatte børn, unge og familier har for 

Socialpædagogernes indsats i kongresperio-

den været præget af de omtalte omstillin-

ger a la Herning-modellen. Men 

kongresperioden har også været præget af 

et fortsat og tiltagende fokus på læring og 

udsatte børn og unge. 

       

Herning-modellens betydning for 

socialpædagogikken 

Nye indsatsparadigmer som Herning-

modellen øver naturligvis indflydelse på den 

socialpædagogiske virkelighed. Et øget fo-

kus på hverdagslivet, på familiens betyd-

ning, på korttidsanbringelser, på brugen af 

familieplejere og på et normaliseringsper-

spektiv kan og vil på mange måder ændre 

perspektivet på opgaven. Det er derfor 

også en del af Socialpædagogernes indsats 

at rette et blik indad i forhold til, hvorledes 

socialpædagoger kan spille en endnu større 

rolle i nye paradigmer.  

 

I bestræbelserne for nye helhedsoriente-

rede indsatser har Socialpædagogerne pe-

get på behovet for prioritering af beredska-

ber, hvor socialpædagoger kan rykke ud og 

hjælpe udsatte børn og unge i de miljøer, 

som de færdes i. Som det allerede er tilfæl-

det bruges nogle døgntilbud som ressource-

centre, der kan yde mentorstøtte, rådgiv-

ning, efterværn og anden støtte til udsatte 

børn og deres familier med risiko for mere 
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indgribende foranstaltninger. Ydermere har 

mange kommuner også inklusionscentre, 

hvor udsatte familier kan få nødvendig bi-

stand. Vi ser gerne, at disse tilbud styrkes 

og udvikles.  

 

Socialpædagogerne har i kongresperioden 

også været meget optagede af fremtiden 

for landets døgninstitutioner, da de udgør 

et unikt og centralt tilbud til de mest ud-

satte børn og unge. Tendensen til, at 

døgninstitutionerne ikke anvendes i det 

omfang, der er behov for, er desværre tilta-

gende. Taberne bliver de udsatte børn og 

unge. Socialpædagogerne vil holde fokus på 

denne udvikling. 

 

Familieplejeområdet 

Familieplejeområdet undergår i disse år en 

del forandringer, hvor langt flere udsatte 

børn og unge anbringes i familiepleje. Ved 

udgangen af 2014 var det 60 % af alle an-

bragte, hvor det ved udgangen af 2010 var 

51 %. Det betyder, at børn og unge med 

store udfordringer og behandlingsbehov 

også anbringes i familiepleje. Der er fra 

familieplejerne et stort ønske om bedre 

ansættelsesvilkår og bedre uddannelse og 

supervision. 

 

Barnets Reform gav ikke mere 

kvalificering og støtte af familieple-

jerne 

Barnets Reform havde som erklæret mål, at 

familieplejeområdet skulle prioriteres. Der 

var med reformen dels et ønske om, at 

flere børn skulle anbringes i familiepleje, og 

dels at kvaliteten i familieplejeanbringel-

serne skulle fastholdes, udvikles og styrkes. 

De flere anbringelser i familiepleje har bety-

det, at mange familieplejere i dag modtager 

børn med vanskeligheder og problemstillin-

ger, som tidligere blev visiteret til opholds-

steder og døgninstitutioner. Det tog lovgi-

verne for så vidt højde for ved at indføre en 

ny type familieplejere – kommunale familie-

plejere. Men der er i dag relativt få 

anbragte børn og unge, der er anbragt i 

kommunale familieplejere.  

 

 

Politikpapir på familieplejeområdet 

Socialpædagogerne finder det relevant, at 

der rettes politisk fokus på, at flere familie-

plejere skal løfte en tung velfærdsopgave. 

En velfærdsopgave, som fordrer langt bedre 

arbejdsvilkår, tilsyn, uddannelse, støtte og 

supervision end tilfældet er i dag. Hovedbe-

styrelsen vedtog derfor i juni 2016 en 

række politiske budskaber på området. 

Forskellige typer af familiepleje kræver for-

skellige kvalifikationer, vilkår og rammer. 

Socialpædagogerne mener, at det er hen-

sigtsmæssigt at tale om forskellige typer af 

familieplejere med dertilhørende forskellige 

kvalifikationer, krav og vilkår. Både for at 

sikre fokus på kvalitet og udvikling af fami-

lieplejerne af hensyn til rekruttering og 

fastholdelse af de rette familieplejere og af 

hensyn til at støtte familieplejere og 

kommuner i matchingen af familiepleje og 

barn.   

 

Hovedelementerne i politikpapiret er ønsket 

om, at alle familieplejetyper - også konkret 

godkendte - overgår til Socialtilsynet, mere 

uddannelse og faglig sparring til familieple-

jere, krav om at familieplejere, godkendt 

som familieplejere til anbringelser med høj 

belastningsgrad/kommunale familieplejere, 

skal have en pædagogisk uddannelse eller 

tilsvarende socialpædagogiske kvalifikatio-

ner.  

 

Pensionsaftale 

Forbundet har sammen med PKA udviklet 

en pensionsaftale, som trådte i kraft 1. ja-

nuar 2016. En længe ventet aftale målrettet 

familieplejerne og andre medlemmer, der 

ikke har en pensionsordning i overenskom-
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sten. Det er håbet og forventningen, at vo-

res familieplejemedlemmer vil tage godt 

imod aftalen og anvende den. Det fremgår 

af sidste familieplejeundersøgelse, at pensi-

onsforhold næst efter lønforhold er det vig-

tigste område i forhold til familieplejernes 

arbejdsvilkår. 

 

Familieplejeundersøgelse 

Socialpædagogerne gennemførte i efteråret 

2015 en undersøgelse på familieplejeområ-

det. 767 familieplejere deltog i undersøgel-

sen, som illustrerer mange af de udfordrin-

ger familieplejere oplever i det daglige ar-

bejde. Eksempelvis viser den udfordringer 

med manglende supervision, manglende 

lovpligtige tilsyn og at handleplanen ikke 

drøftes i tilstrækkeligt omfang ved tilsyn. 

Undersøgelsen tegner ligeledes et billede 

af, at utryghed omkring ansættelsesvilkår 

og vederlagsfastsættelse er en af de største 

udfordringer for familieplejere. Undersøgel-

sen har været brugt i adskillige medier og 

været inddraget i en række folketings-

debatter- og spørgsmål.   

 

Fremfærd - samarbejde om at udvikle 

denne kommunale kerneopgave 

Fremfærd er et partssamarbejde om at ud-

vikle den kommunale kerneopgave og 

resultat af OK13. Fremfærd er organiseret 

indenfor 5 ekspertområder, hvor Socialpæ-

dagogerne sidder med i 2: ’Fremfærd sær-

lige behov’ og ’Fremfærd børn’. Social-

pædagogerne indgår sammen med KL i 

formandskabet for ’Fremfærd særlige be-

hov’. 

 

Nyspecialisering og inklusion 

Nyspecialisering handler om at bryde 

plejerkulturen indenfor faggrupperne, ud-

føre specialiseret faglighed og støtte uden 

for matriklen og styrke det tværprofessio-

nelle samarbejde. Socialpædagogerne har i 

kongresperioden sammen med KL haft pro-

jektledelsen på Nyspecialisering og inklu-

sion, som er et projekt under ’Fremfærd 

særlige behov’. I projektet er der uddelt 1.2 

millioner kr. til 9 lokale projekter i 7 kom-

muner. Alle projekterne fokuserer på 

inklusion i forhold indskolingen, tryg og 

stabil skolegang for anbragte børn, flere 

voksne på arbejdsmarkedet og at flere 

voksne opnår ikke-betalte relationer. Det er 

vigtigt for projektet, at erfaringerne fra de 

enkelte projekter bliver formidlet til gavn 

for andre arbejdspladser og kommuner. For 

Socialpædagogerne er det desuden vigtigt, 

at projekterne afspejler et tydeligt medar-

bejder- og ledelsesspor, så overenskomst-

midlerne har et kompetenceudviklende 

sigte. Over halvdelen af de udvalgte projek-

ter involverer socialpædagogiske arbejds-

pladser. 

 

Kvalitetsudvikling af botilbud og prak-

sisviden på botilbud 

Socialpædagogerne og KL har i regi af 

´Fremfærd særlige behov´ startet 

yderligere to fælles projekter. Under 

overskriften ’Kvalitetsudvikling af botilbud’ 

skal botilbud, kommuner og borgere udvikle 

forskellige modeller for botilbud. Et andet 

projekt har fokus på metoder og 

praksisviden på botilbud. 

 

Ny pædagoguddannelse i gang 

Den nye pædagoguddannelse, som Social-

pædagogerne i sidste kongresperiode arbej-

dede intensivt for, blev implementeret au-

gust 2014. Det betyder, at de første profes-

sionsbachelorer på den nye uddannelse 

bliver færdige i begyndelsen af 2017. En 

uddannelse med en socialpædagogisk 

specialisering er en afgørende landvinding 

for os som organisation. En landvinding 

med stor betydning for vores fag og 

profession. 
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Fokus på at finde praktikpladser 

I kongresperioden har der især været fokus 

på at tilvejebringe nok praktikpladser, bl.a. 

gennem formidlingen af praktikpjecen ’Tør 

du blive praktiksted?’ Denne indsats skal 

ses i lyset af, at der i uddannelsen fra 2014 

er 2,5 års specialisering inden for social- 

specialpædagogik, herunder to lønnede 

halvsårspraktikker. Det skal også ses i lyset 

af, at der ultimo 2015 var hele tre årgange 

i praktik på en gang, som følge af overlap 

mellem uddannelsen fra 2007 og uddannel-

sen fra 2014. Det lykkedes at stille det 

rette antal praktikpladser til rådighed. Prak-

tikproblematikken kræver dog til stadighed 

en fokuseret indsats i kredsene. Det er af-

gørende for os at få praksis placeret godt 

og centralt i uddannelsen. 

 

Praktikvejledning i centrum 

Forbundet har i kongresperioden ligeledes 

fokuseret på uddannelse af praktikvejle-

dere. En undersøgelse fra 2014 viste, at 

blot 40 % af praktikvejlederne havde taget 

et praktikvejledermodul. Ligeledes har for-

bundet i kongresperioden anbefalet brush-

up kurser for allerede diplomuddannede 

praktikvejledere med henblik på bl.a. at 

kunne varetage rollen som bedømmer i de 

studerendes afsluttende prøver i praktik-

ken.  

 

Socialtilsynet 

De fem nye sociale tilsyn slog dørene op 1. 

januar 2014.  

 

Socialtilsynene har gennemført godkendelse 

eller regodkendelse af alle 

døgninstitutioner, opholdssteder, familieple-

jere, botilbud, botilbudslignende tilbud, 

krisecentre, herberger, misbrugsbehand-

lingssteder og alkoholmisbrugsbehandlings-

tilbud.  

 

De nye socialtilsyn er placeret i fem 

kommuner i regionerne: 

 

 Socialtilsyn Hovedstaden i Frederiksberg 

Kommune  

 Socialtilsyn Øst i Holbæk Kommune  

 Socialtilsyn Syd i Faaborg-Midtfyn Kom-

mune  

 Socialtilsyn Midt i Silkeborg Kommune  

 Socialtilsyn Nord i Hjørring Kommune 

 

Midtvejsevaluering  

I 2016 blev tilsynene midtvejsevalueret. 

Midtvejsevalueringen viste, at socialtilsy-

nene ud over at godkende og føre tilsyn 

med tilbuddene i 2014 også har truffet af-

gørelse om 156 vilkår, 22 påbud og 24 

skærpede tilsyn samt tilbagekaldt 128 god-

kendelser. Der er endvidere blevet behand-

let 853 whistleblows. Status i midtvejs-

evalueringen er, at socialtilsynene synes at 

opfylde deres funktion tilfredsstillende. 

Status er også, at der er nogle opmærk-

somhedspunkter i forhold til manglende og 

ukonkrete handleplaner, manglende 

kendskab til magtanvendelsesreglerne og 

de fysiske rammer for særligt plejebørn. 

 

Undersøgelse af socialtilsynenes afgø-

relser om påbud og om vilkår  

Socialstyrelsen har i april 2016 offentlig-

gjort en undersøgelse af kvaliteten af 

socialtilsynenes afgørelsesskrivelser om 

påbud og vilkår for godkendelse. Undersø-

gelsen er baseret på en stikprøve på 160 

afgørelsesskrivelser på tilbudsområdet og 

fokuserer på kvaliteten af skrivelserne, her-

under særligt begrundelser og overvejelser 

bag iværksættelsen af vilkår og påbud. 

Konklusionen af undersøgelsen er, at der er 

behov for at hæve kvaliteten og sikre mere 

ensartethed i sagerne.  
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Revision af socialtilsynsreformen 

Alle Folketingets partier, som også stod bag 

”Aftalen om Et Nyt Socialtilsyn” fra oktober 

2012, har i juni 2016 indgået en stemmeaf-

tale om en revision af socialtilsynsrappor-

ten.  

 

De væsentligste ændringer, der lægges op 

til i revisionen, er, at det skal i højere grad 

sikres, at de botilbudslignende tilbud bliver 

omfattet af socialtilsynet, at efterskoler og 

kostskoler med op til otte pladser til an-

bragte børn og unge undtages fra reglerne 

om socialtilsyn, at socialtilsynets tilsyn med 

fonde ændres, at anonymitetskravet til 

whistleblowerordningen ændres, at socialtil-

synenes tilsyn med tilbuddenes økonomi 

forenkles og fristen for indsendelse af bud-

getter rykkes en måned, at frist og betaling 

for skærpet tilsyn reguleres, at der gives 

opsættende virkning for klager ved socialtil-

synenes afgørelser, at socialtilsynenes 

reaktionsmuligheder vedrørende forhold i 

forhold til visiterende kommuner præcise-

res, og at Socialstyrelsens auditfunktions-

rolle og kompetencer præciseres.  

 

Socialpædagogerne har givet en række be-

mærkninger til revision af socialtilsynsrefor-

men og har desuden stillet forslag om, at 

konkret godkendte familieplejere, fripleje-

boliger og børnecentre til uledsagede 

flygtningebørn omfattes af godkendelse og 

tilbud af Socialtilsynene.   

 

Sociale mål og virkning af indsatsen 

Den tidligere regering lancerede sociale 

2020-mål, som Socialpædagogerne arbej-

dede intensivt med i en arbejdsgruppe un-

der hovedbestyrelsen. Socialpædagogerne 

udgav i forlængelse af dette arbejde et 

inspirationskatalog til, hvordan de sociale 

mål kunne nås. Dette inspirationskatalog 

blev præsenteret i flere politiske sammen-

hænge bl.a. på Folkemødet på Bornholm. 

Med regeringsskiftet i 2015 blev der varslet 

en ændring af de sociale mål, samtidig med 

at social- og indenrigsministeren satte 

ekstra fokus på statistik- og analyse-

området.  

 

De nye mål giver retning 

Socialpædagogerne har i 2015 og 2016 

været indkaldt til møder om udvikling af 

nye sociale mål. I maj 2016 lancerede V-

regeringen så sine nye mål for social 

mobilitet. Det er ti mål, der sætter retning 

på indsatsen, men ikke er konkrete som 

den tidligere regerings mål. Udviklingen vil 

løbende blive monitoreret i en årlig social 

redegørelse. Socialpædagogerne er glade 

for den nye redegørelse, men kritiske over-

for, at der mangler målrettede midler til at 

indfri målene. Forbundet har foreslået op-

rettelsen af en social investeringsfond eller 

at omlægge satspuljen til at indfri målene.  

 

Nye mål inkluderer mennesker med 

handicap 

De nye sociale mål dækker bredere end den 

tidligere regerings og inkluderer også mål 

for inklusion af mennesker med handicap. 

Socialpædagogerne kan være godt tilfreds 

med, at de ønsker vi har haft om, at men-

nesker med funktionsnedsættelse fik et 

øget fokus via de sociale mål, tilsynela-

dende er blevet hørt.    

 

Lovende praksis 

Et andet tegn på, at der fortsat er fokus på 

virkningen af den sociale indsats er Social-

styrelsens store satsning ’Lovende praksis’, 

der indsamler viden om og udvikler model-

ler til praksis, som er lovende med hensyn 

til de resultater, de giver for borgeren. ’Lo-

vende praksis’ er også udtryk for den ten-

dens til udvikling, der har præget Socialsty-

relsens bevægelse fra evidens og importe-

rede metodemodeller (MST, PALS, ALS 

osv.) til mere fokus på praksisnær viden.  
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Psykiatriområdet 

Kongresperioden har haft et stærkt fokus 

på Socialpædagogernes indsats i forhold til 

mennesker med psykiatriske lidelser eller 

psykisk sårbarhed. 

 

Psykiatriprojekt 2013-2015 

Psykiatriprojektet løb i perioden 2013-2015. 

Projektet var udmøntet i fire hovedaktivite-

ter. En artikelsamling om socialpædagogik i 

psykiatrien, en publikation om socialpæda-

gogisk kernefaglighed i socialpsykiatrien, 

praktikpladsrekruttering og kvalitetssikring 

af praktikforløb, og afholdelse af en konfe-

rence. Artikelsamlingen med titlen ’Social-

pædagogik i psykiatrien. Ti bud på 

socialpædagogiske arbejde med mennesker 

med sindslidelser’, blev offentliggjort au-

gust 2015. Der er udarbejdet en publikation 

om socialpædagogisk kernefaglighed i 

socialpsykiatrien. Gennem medvirken i for-

bindelse med opstart af den nye pædagog-

uddannelse, blev der sikret et fokus på 

praktikpladsforholdene i psykiatrien. Social-

pædagogerne afholdt i februar 2016 en 

konference under titlen ’Socialpædagogik i 

psykiatrien’ med i alt 365 deltagere. 

Deltagerevalueringen af konferencen viste 

en stor og gennemgående tilfredshed med 

dagen. 

 

Psykiatrialliancen  

Psykiatrifonden, Landsforeningen SIND 

samt Dansk Psykiatrisk Selskab tog decem-

ber 2015 initiativ til at samle en lang række 

organisationer i en psykiatri-alliance. 

Socialpædagogerne deltager i alliancen, 

hvis formål er at fastholde psykiatrien på 

den politiske dagsorden gennem en fælles 

indsats. 

 

Visionspapir 

For at perspektivere psykiatriprojektets 

aktiviteter, har forretningsudvalget vedta-

get et visionspapir på området. Visionspapi-

ret er udarbejdet i samarbejde med ledel-

sen i Fagligt Selskab om mennesker med 

sindslidelser, der har bidraget til at kvalifi-

cere temaer ud fra et praksisperspektiv. 

Socialpædagogerne har også deltaget aktivt 

i den offentlige og parlamentariske diskus-

sion om psykiatriens udvikling i forlængelse 

af drabet på Lindegården. 

 

Magtanvendelse på døgntilbud for børn 

og unge 

Den 1. januar 2017 træder en ny lov om 

voksenansvar i kraft. Selvom Social-

pædagogerne ikke havde efterspurgt nye 

magtbeføjelser, er det lykkedes os at få 

solide fingeraftryk på den nye lovgivning. 

Fingeraftryk der gør, at lovgivningen ikke 

udvider mulighederne for magtanvendelse i 

det omfang, der var lagt op til og der sikres 

registrering. En stor succes for os som 

organisation.  

Lovforslagets hovedelementer er en tydelig-

gørelse af reglerne for magtanvendelse, en 

udvidelse af reglerne om magtanvendelse 

til også at omfatte intern undervisning og 

kommunale familieplejere, samt en udvi-

delse af adgangen til at anvende magt over 

for anbragte børn og unge. 

 

Lovudkastet afspejler på mange måder an-

befalinger fra betænkningen fra Magtanven-

delsesudvalgets arbejde. Samtidig er der 

afsat midler til målrettet informations- og 

undervisningsmateriale. 

 

Udvidelse af magtbeføjelser 

Lovforslaget indeholder en række udvidel-

ser af magtbeføjelserne, hvoraf Social-

pædagogerne er uenig i flere af disse. Bl.a. 

tilbageførsel ved rømning, afværgehjælp, 

yderligere mulighed for tilbageholdelse 

under anbringelse samt kortvarig fast-

holdelse og bortvisning. Ligeledes inde-

holder forslaget en udvidelse, således at 

også ansatte ved interne skoler samt kom-



   

   
 

 

 

SOCIALPÆDAGOGERNES 

18. ORDINÆRE KONGRES  

15.-17. NOVEMBER 2016 

munale familieplejere omfattes af nogle af 

disse. 

 

Registrering af magtanvendelser 

Socialpædagogerne har arbejdet intenst 

for, at al magtanvendelse skal registreres 

og var derfor meget bekymret for bestem-

melsen om kortvarig fastholdelse og 

bortvisning, som i udkastet ikke skulle regi-

streres. I det fremlagte forslag er denne 

bestemmelse nu ændret til at hedde fysisk 

guidning, og det er nu præciseret, at guid-

ningen skal ophøre i det øjeblik at barnet 

eller den unge gør fysisk modstand. I tidli-

gere lovbemærkninger gjorde dette sig 

først gældende ved ”markant fysisk mod-

stand.” Især denne præcisering er blevet 

glædeligt modtaget hos Socialpædago-

gerne, da det således understreges, at al 

fysisk magtanvendelse skal registreres. Den 

endelige vejledning foreligger endnu ikke, 

og det bliver ordlyden heri, der bliver afgø-

rende for om glæden forbliver intakt. 

 

Forskningsindsats på det 

socialpædagogiske område 

I løbet af 2014 blev der på baggrund af 

hovedbestyrelsens Forskningsprojekt udar-

bejdet ’Nationalt forskningsprogram på det 

socialpædagogiske område’. Der er kommet 

mange positive tilkendegivelser. Det fulde 

forskningsprogram er søgt at få bragt ind i 

de politiske forhandlinger, men det er hidtil 

ikke lykkedes. 

 

De politiske resultater 

Resultatet blev dog seks millioner på sats-

puljen 2015 til en analyse med henblik på 

at sikre et bedre vidensgrundlag for udvik-

ling af benchmarking på det sociale område 

og til praksisnær forskning. Endvidere er 

der afsat 25 millioner på forskningsreserven 

for 2015 til at styrke det socialpolitiske vi-

densgrundlag i forhold til udsatte børn og 

unge. 

Kortlægning af socialpædagogiske 

forskningsmiljøer 

Som et led i arbejdet med det nationale 

forskningsprogram har Socialpædagogerne i 

løbet af sommeren 2015 fået lavet en kort-

lægning af socialpædagogisk relevante 

forskningsmiljøer, udarbejdet af velfærds-

forsker Niels Ploug. Kortlægningen viser, at 

den praksisnære socialpædagogiske forsk-

ning er sporadisk, og at forskningsindsatsen 

i det socialpædagogiske arbejdsområde er 

kendetegnet ved meget lidt forskning i 

selve indsatsen og yderst begrænset forsk-

ning i effekterne af indsatsen. 

 

Det politiske pres fortsætter 

Forretningsudvalget har vedtaget en politik 

samt en strategi, som sigter på at få afsat 

midler på finansloven. Vi samarbejder med 

Professionshøjskolerne, som selv har udar-

bejdet et forslag til et forskningsprogram, 

der på flere centrale områder flugter med 

Socialpædagogernes bud. 

 

Voksenhandicapområdet 

Handicap som kernevelfærd 

I forlængelse af regeringens indførsel af 

omprioriteringsbidraget er det blevet meget 

moderne blandt politikere at fortælle, hvor-

dan de prioriterer kernevelfærden. Dog vi-

ser det sig, at kernevelfærd oftest begræn-

ses til at handle om midler og hjælp til 

sundhedsvæsenet og ældreomsorg. 

Socialpædagogerne mener, at det er helt 

naturligt, at hjælp og støtte til mennesker 

med handicap bør være en del af kernevel-

færden. Her er tale om mennesker med få 

eller ingen muligheder for selvforsørgelse. 

Det bør være kernen i et hvert velfærds-

samfund. Derfor har vi forsøgt at sætte 

dette på dagsordenen overfor politikerne. Vi 

har også kunnet underbygge det med en 

måling, vi fik lavet hos Gallup, der viser, at 

90 % af danskerne er enige i, at hjælp og 

støtte til mennesker med handicap er en 
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kerneopgave for velfærdssamfundet. Vi har 

forsøgt at synliggøre diskussionen også 

gennem den offentlige debat og har også 

kunnet se, hvordan det er lykkedes os at 

flytte en del af diskussionen, så handicap-

området nu i højere grad inkluderes, når 

der tales om kernevelfærd. 

 

Arbejdet med nye voksenbestemmelser 

Ved årsskiftet 2014/2015 fremlagde davæ-

rende socialminister Manu Sareen et lov-

forslag til revision af voksenbestemmel-

serne. Forslaget indeholdt bl.a. en inddeling 

af borgere med funktionsnedsættelser og 

sociale problemer i tre målgrupper og en 

samling af en række ydelser, herunder soci-

alpædagogisk støtte og aktivitets- og sam-

værstilbud, i en tilbudsvifte. Lovforslaget 

blev dog trukket tilbage efter massiv kritik 

fra særligt handicaporganisationerne. 

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann 

har genoptaget arbejdet med revision af 

voksenbestemmelserne. Et arbejde, hvor 

hun har til hensigt at inddrage handicapor-

ganisationer og myndighedsniveau, hvilket 

også betyder, at Socialpædagogerne ikke er 

blevet inddraget direkte i det forberedende 

arbejde, men orienteres bilateralt. 

 

Socialpædagogerne har fulgt arbejdet og 

holdt en række møder med ministeriet om 

den kommende revision af voksenbestem-

melserne i serviceloven. Det er Socialpæda-

gogernes opfattelse, at den kommende 

reform vil rumme en del mere fokus på ud-

redning, handleplaner, pædagogiske planer 

og en mere sammenhængende indsats for 

mennesker med omfattende og komplekse 

funktionsnedsættelser. Socialpædagogerne 

er oplyst om, at der er en del debat om 

borgerens rettigheder og kommunernes 

skøn i de pågående forhandlinger. Det er 

planen, at der skal fremsættes et lovforslag 

i februar 2017.  

Habilitering 

Socialpædagogerne har i forlængelse af 

sidste kongres arbejdet videre med at 

sætte habiliteringsbegrebet på dagsorde-

nen. Det har bl.a. resulteret i, at KL har 

taget begrebet til sig, og på deres Handi- 

cap- og Psykiatrikonference i 2014 satte 

habilitering på som et af hovedtemaerne. 

 

Rehabiliteringsforum Danmark 

Forbundsnæstformand Marie Sonne blev 

valgt ind i bestyrelsen for Rehabiliteringsfo-

rum Danmark i efteråret 2015. Rehabilite-

ringsforum Danmark har haft en afgørende 

rolle i forhold til at udbrede rehabiliterings-

begrebet i Danmark, og er derfor en 

væsentlig platform for at styrke habili-

teringsbegrebet. I 2020 afholdes der 

verdenskongres for Rehabilitering i Aarhus 

med Rehabiliteringsforum Danmark som 

vært. Socialpædagogerne planlægger i den 

forbindelse at sætte den socialpædagogiske 

indsats på dagsordenen.  

 

Handicappolitiske debatarrangementer 

med FOA og LEV 

Socialpædagogerne afholdt i maj måned 

2016 tre handicappolitiske debatarrange-

menter sammen med LEV og FOA i hen-

holdsvis Odense, Aarhus og København på 

de respektive UCC’er. Debatarrangemen-

terne tager afsæt i de tre dokumentarfilm: 

’De åndssvages historie’, der blev vist i DR i 

2015-2016. Dokumentarerne skildrer bl.a. 

gennem vidneberetninger livet som anbragt 

i den gamle åndssvageforsorg op til 

1980’erne og afslutter med et indblik i soci-

alpædagogikkens gennembrud. Debatarran-

gementerne satte særligt fokus på menne-

sker med meget betydelige og komplekse 

handicap og havde til formål at give per-

spektiv til nutidens handicappolitik og gen-

skabe positive visioner på området. 
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Ledsagelse 

I 2014 gennemførte Socialpædagogerne en 

opfølgning på medlemsundersøgelsen om 

socialpædagogisk støtte uden for hjemmet 

og ledsagerordningen. Undersøgelsen er en 

opfølgning på en tilsvarende undersøgelse 

fra 2011 og 2013 og viste, at borgere med 

funktionsnedsættelse siden 2011 har fået 

ringere mulighed for fritidsaktiviteter og 

ferier, hvis de har behov for socialpædago-

gisk støtte eller ledsagelse. 

 

Socialpædagogerne har i kongresperioden 

flere gange gjort opmærksom på problemet 

overfor beslutningstagere. Folketinget har i 

juni 2016 besluttet at nedsætte en arbejds-

gruppe, der skal afdække og konkretisere 

mulighederne for ledsagelse efter servicelo-

vens bestemmelser. 

 

Hjemløseområdet 

SFI har hvert andet år siden 2007 foretaget 

nationale kortlægninger af hjemløse i Dan-

mark - hjemløsetællingerne. 

Hjemløsetællingen 2015 viste, at antallet af 

hjemløse er 6.138 og dermed er steget 

med 5 % siden sidste tælling i 2013. Der-

med er den samlede stigning i hjemløshe-

den siden 2009 23 % Særligt blandt unge 

er der kommet flere hjemløse. Det er med 

andre ord ikke lykkedes at knække kurven 

til trods for en hjemløsestrategi, der viste 

sig effektiv i bekæmpelsen af hjemløshed. 

Socialpædagogerne opfordrede i den forbin-

delse politikerne og beslutningstagerne til 

at investere i de metoder, som vi ved vir-

ker. 

 

Hjem til alle-alliancen 

På baggrund af stigningen i antallet af 

hjemløse er hjemløse-alliancen – ’Hjem til 

alle’ – dannet i foråret 2016. Denne alliance 

har til formål at forebygge og reducere 

hjemløshed blandt unge. Under det fælles 

tema, at kurven skal knækkes, er det 

alliancens mål at forene, forstærke og for-

midle indsatser til alle i Danmark, der kan 

og vil hjælpe unge hjemløse. 

Socialpædagogerne indgår i dette arbejde. 

 

Kernefaglighed 

På vores arbejdspladser er der konstant 

behov for, at vi tydeliggør vores socialpæ-

dagogiske kompetencer og faglighed. Det 

var tilbagemeldingen fra praksis, der førte 

til, at hovedbestyrelsen igangsatte projekt 

Styrket Faglighed, der skulle tydeliggøre og 

beskrive den socialpædagogiske kerne-

faglighed.  

 

En lille folder med stor udbredelse 

Resultatet af arbejdet med kernefaglighed 

er bl.a. folderen ’Den Socialpædagogiske 

kernefaglighed’, der er distribueret i over 

4000 eksemplarer til kredse og medlem-

mer.  

 

Den praksisnære tilgang til den socialpæda-

gogiske kernefaglighed har spredt sig i for-

bundet, og der er mange aktiviteter i kred-

sene. Gennemgående for aktiviteterne om-

kring kernefaglighed er, at styrket 

kernefaglighed ikke kommer ved at vente 

på omverdenens accept og forståelse. Styr-

ket kernefaglighed kommer gennem faglig 

debat og den enkelte socialpædagogs evne 

til at forklare den socialpædagogiske faglig-

hed ude på arbejdspladsen.  

 

Antiradikalisering 

Efter terrorangrebet i København har der 

været stort fokus på radikalisering og fore-

byggelse i form af antiradikalisering. 

Forbundet gennemførte på den baggrund 

en medlemsundersøgelse og formulerede et 

politikpapir omkring forebyggelse af 

radikalisering og antiradikaliseringsarbejde. 
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Radikaliseringsproblematikker på soci-

alpædagogiske arbejdspladser  

Undersøgelsen gik på at afdække, hvor 

mange af forbundets medlemmer der arbej-

der med radikaliseringsproblematikker samt 

få viden om medlemmernes arbejde på om-

rådet. Undersøgelsen viser, at relativt få 

medlemmer arbejder eller har arbejdet med 

antiradikalisering. Men samtidig viser den, 

at dem, der arbejder med radikaliserings-

problematikker, arbejder på alle de tre 

kriminalpræventive niveauer. Både det 

generelt forbyggende område, men også på 

et foregribende niveau (hvor en radika-

liseringsproces er i gang) samt på det 

indgribende (hvor den unge er radikali-

seret).   

 

Politikpapir 

Socialpædagogerne har formuleret et 

politikpapir på området. Med udgangspunkt 

i en forståelse af, at en radikaliseringspro-

ces er en marginaliserings- og eksklusions-

proces, slår politikpapiret først og fremmest 

fast, at socialpædagogikken og socialpæda-

goger kontinuerligt skal tænkes ind i alle 

trin af samfundets respons på radikalise-

ringsproblematikker. Politikpapiret fasthol-

der også, at radikaliseringsproblematikker 

ikke står alene og at socialpædagoger skal 

arbejde for et stærkt fokus på det forebyg-

gende, helhedsorienterede arbejde. Der 

skal være fokus på viden, kompetencer og 

muligheder for opkvalificering. 

 

Demens 

Antallet af mennesker, der har demens er 

stort og stigende. I 2040 er forventningen, 

at antallet vil være på 160.000. På bag-

grund af de udfordringer tog Sundheds- og 

ældreministeren tidligt i efteråret 2015 initi-

ativ til at udarbejde en demenshandleplan 

frem til 2025. Efterfølgende afsatte satspul-

jepartierne 470 millioner frem til 2019 til at 

gennemføre handleplanen.  

Socialpædagogernes placering på de-

mensområdet 

Forbundet ser et stort potentiale i, at social-

pædagoger i væsentlig højere grad arbejder 

inden for demensområdet - både i forhold 

til hjemmeboende med demens i et tidligt 

stadie, og i forhold til mennesker med de-

mens på plejecentrene. Sundhedsministe-

ren har ved flere lejligheder tilkendegivet at 

være enig med os. Socialpædagogerne har 

gennem proaktivt arbejde fået en plads i 

Sundheds- og Ældreministeriets følge-

gruppe til demenshandleplanen. Ligesom vi 

er tilknyttet andre relevante reference- og 

arbejdsgrupper. 

 

Demenshandleplanen 

Demenshandleplanen forventes at blive 

behandlet politisk og aftalt til efteråret 

2016. Der er gode tegn på, at handleplanen 

vil medvirke til at sætte væsentligt fokus på 

tidlig indsats over for hjemmeboende i form 

af aktivitets- og rådgivningstilbud samt 

støtte-kontaktpersoner i hjemmet. Et om-

råde, hvor der vil være et betydeligt 

potentiale for socialpædagogiske stillinger i 

kommunerne. 

På den baggrund indgår Socialpædagoger-

nes kredse også som en væsentlig aktør i 

forhold til at klæde kommunerne på til at se 

potentialet i socialpædagogisk indsats på 

demensområdet. Der er løbende udarbejdet 

fælles materiale til brug for kredsenes ar-

bejde overfor kommunerne. 
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Organisationsudvikling 

 

Styrket organisering 

Fem Faglige Fordele 

Kampagnen ’Fem Faglige Fordele’ blev 

skudt i gang i starten af 2016 under sloga-

net ’Styrke til at være noget for andre’. 

Kampagnen har til formål at hjælpe 

tillidsrepræsentanterne med organiserings-

arbejdet på arbejdspladserne. Målet med 

kampagnen er at fastholde eksisterende 

medlemmer samt at tiltrække nye, så 

medlemstallet i løbet af 2016 stiger med 

500. Pr. 1. september 2016 var der en 

nettotilgang på 271 medlemmer. 

 

Alle kredse afholdt kick-off arrangementer i 

slutningen af 2015 som en del af forbere-

delserne på kampagnen. Derudover blev 

informationsmateriale, foldere og flyers 

opdateret og sendt ud til alle 1050 til-

lidsrepræsentanter. I alt er der blevet ud-

delt 65.000 enheder med Socialpædagoger-

nes logo på til arbejdspladser landet over.  

 

Arbejdspladsbesøg i uge 4-5 

I uge 4 og 5 i 2015 satte vi fokus på ar-

bejdsmiljø. Det populære arbejdsmiljø-de-

batspil ’Vend arbejdsmiljøet’ blev udviklet 

med en tilhørende debatdug og taget med 

på arbejdspladsbesøg. Efterspørgslen efter 

spillet gjorde, at det var nødvendigt at gen-

optrykke det. I uge 4 og 5 i 2016 blev den 

nye kampagne ”Fem Faglige Fordele” skudt 

i gang. Uge 4 og 5 og efterfølgende uger 

bød på knap 100 arbejdspladsbesøg med 

forskellige temaer.  

 

Dimittendindsatsen 

Dimittendindsatsen, som udføres i samar-

bejde med BUPL har 10-års jubilæum i 

2016. I løbet af de 10 år er organiserings-

graden steget til over 80 % blandt de nyud-

dannede, hvor man i 00’erne så organise-

ringsgrader for nyuddannede på 60-70 %. I 

2015 kunne man vise det bedste resultat 

indtil videre med en organiseringsgrad på 

85 %. Det er glædeligt, at flere vælger at 

melde sig ind i fagforeningen, men det stil-

ler også krav til, at vi kan give de nye unge 

medlemmer den service, de har brug for. Vi 

ved, at de første år på arbejdsmarkedet er 

omskiftelige og derfor har vi også de sidste 

år set en forøgelse af unge medlemmer, der 

melder sig ud. Det ændrer dog ikke på, at 

vi overordnet set har godt fat i de nyuddan-

nede medlemmer. 

 

Er du OK-indsatsen 

ErDuOK-kampagnen er en fælles indsats 

mellem LO og FTF, der har til formål at øge 

opmærksomheden omkring “rigtige” fagfor-

eninger – i kampagnen kaldet OK-fagfor-

eninger. Denne kampagne er Social-

pædagogerne en del af. På LO’s kongres i 

2015 vedtog man at gøre kampagnen til en 

fast indsats. Det grønne OK-logo har i løbet 

af de sidste år været markedsført bredt, og 

genkendelighedsgraden blandt danskerne 

er høj. OK-indsatsen er stadig båret af 

medlemsorganisationerne. Det betyder, at 

aktiviteter under OK-indsatsen udføres af 

det enkelte forbund og gerne i samarbejde 

med andre forbund, hvilket ofte bliver 

koordineret igennem LO’s sektioner. Det 

har været besluttet i den enkelte kreds, om 

man har ønsket at engagere sig i kam-

pagnerne.  

 

Tillidsrepræsentanter 

En TR-undersøgelse i 2014 viste, at 

tillidsrepræsentanterne overordnet er til-

fredse med de serviceydelser, der leveres 

af kredse og forbund. Med baggrund i resul-

taterne har TR-udvalget kvalificeret indsats-

områderne, og hovedbestyrelsen har god-

kendt et revideret politikpapir på TR-områ-

det. TR-udvalget har i samarbejde med 

Cevea afviklet et meningsdannerpilotforløb 

for udvalgte FTR/HMU med udgangspunkt i 
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’Socialpædagogerne i Fremtiden’. Delta-

gerne har trænet i at være meningsdannere 

i den offentlige debat og i det kommunal- 

og regionalpolitiske system og er blevet 

styrket i politisk lederskab. Deltagerne har 

evalueret forløbet positivt og erfaringerne 

herfra er brugt til at kvalificere den nye 

fagpolitiske uddannelse, som forventes på-

begyndt i 2017. 

 

Særlig fokus på lederarbejdet 

Med hovedbestyrelsens beslutning i 2013 

om at etablere en ny lederplatform blev der 

skabt et organisatorisk fundament til at 

styrke sammenhængskraften mellem 

forbundet, det centrale landsudvalg, de 

lokale ledersektioner samt ledere og mel-

lemledere på de socialpædagogiske 

arbejdspladser. Lederlandsudvalget har 

igennem 2015 løbende fulgt op på, hvordan 

platformen er blevet implementeret lokalt, 

og hvordan der er blevet arbejdet med mål-

sætningerne. Kortlægningen har vist, at der 

er store forskelle. Derfor blev det på lands-

mødet i november besluttet, at arbejdet 

med at forankre, styrke og udvikle leder-

platformen skal være et af de fire indsats-

områder i perioden frem til næste lands-

møde i 2017. Lederlandsudvalget har i kon-

gresperioden fået ny formand. 

 

Professionsledelse i centrum 

Et andet højt prioriteret indsatsområde er 

organisering af ledere og mellemledere i 

Socialpædagogerne. Visionen er, at fremti-

dens ledere er organiseret hos Socialpæda-

gogerne, fordi vi med vores viden om ker-

nefagligheden og professionen er det rette 

valg for lederne. Og fordi Socialpædago-

gerne medvirker til at støtte og udvikle pro-

fessionsfaglig ledelse. Desværre viser de 

seneste tal fra vores medlemsregister, at 

den lille fremgang i medlemsudviklingen, 

som vi kunne spore i første halvår 2015, 

ikke er fortsat. Til gengæld ved vi nu fra 

vores store medlemsundersøgelse lidt mere 

om, hvem vores ledermedlemmer er, hvor 

de arbejder, og hvad de efterspørger. Her 

er svaret i udpræget grad synlighed. Derfor 

er vores bestræbelser på at tiltrække og 

fastholde medlemmerne tæt forbundet 

med, at vi har succes med at skabe og ud-

vikle relevante og attraktive tilbud. Et ek-

sempel er Lederkonferencen 2015, der un-

der temaet ’Professionsfaglig ledelse – det 

nye sort’ kunne samle tæt på 190 delta-

gere. 

 

Faglige Selskaber som pilotprojekt 

To Faglige Selskaber har set dagens lys i 

2015 som et led i udvikling og afprøvning af 

projekt Faglige Selskaber i kongresperio-

den. Formålet med de Faglige Selskaber er 

at styrke den socialpædagogiske faglighed, 

skabe nye og bedre rammer for vidensde-

ling og erfaringsudveksling blandt medlem-

merne, være tydelige omkring faget og 

styrke relationen mellem fagforening og 

medlem. 

 

Fagligt Selskab om mennesker med 

sindslidelser  

’Fagligt Selskab om mennesker med sindsli-

delser’ henvender sig til socialpædagoger i 

rets-, behandlings- og socialpsykiatrien. 

Selskabet er et tilbud om netværk på tværs 

af kommunale og regionale sektorer, hvil-

ket aktiviteterne i selskabet har afspejlet. 

Grundtemaet hen over året har været den 

socialpædagogiske kernefagligheds udfor-

dringer og muligheder i arbejdet med men-

nesker med sindslidelser. Dette er løftet 

gennem to lokale arrangementer og en 

konference med 150 deltagere samt diskus-

sioner i ledelsen. Det Faglige Selskab har 

bidraget til Socialpædagogernes arbejde 

med en vision på psykiatriområdet. 
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Fagligt Selskab om anbragte børn og 

unge 

’Fagligt Selskab om anbragte børn og unge’ 

henvender sig til medlemmer, der enten 

arbejder som familieplejekonsulenter, fami-

lieplejere, pædagogisk personale på 

døgninstitutioner og opholdssteder samt 

lærere på interne skoler. Aktiviteterne har 

omhandlet nye anbringelsesmønstre og 

selskabet har bl.a. indgået som den 

praksisnære sparringspartner i indsatsen 

om fokus på den socialpædagogiske indsats 

i Herning-modellen. Der er afholdt to lokale 

arrangementer og en konference med 200 

deltagere.  

 

2. oktober - Socialpædagogernes inter-

nationale dag 

I kongresperioden har Socialpædagogerne 

markeret den internationale social-

pædagogdag både internationalt og i 

Danmark. Særligt i 2015 havde forbundet 

held med at markere dagen gennem de 

sociale medier. Ved at anvende hashtags 

#StoltSocialpædagog #TheFinestJobIn-

TheWorld blev der på sociale medier som 

facebook og instagram skabt både national 

og international opmærksomhed om dagen. 

Op til dagen blev der sendt et fejringskit 

(balloner, skilte og brev) ud til alle TR’ere 

med opfordring til at sende et billede ind 

om, hvad der gjorde dem til en stolt social-

pædagog. Vi modtog mange billeder fra 

vores arbejdspladser, der blev delt på soci-

ale medier. Vi producerede også en interna-

tional video, hvor socialpædagoger fra 

mange lande fortalte, hvorfor de havde ver-

dens bedste arbejde. En meget succesrig 

kampagne, som forbundet vil videreudvikle 

i fremtiden.  

 

Digitalisering 

I forbundet overvejer vi løbende, hvordan 

vi kan lette og forbedre kontakten med vo-

res medlemmer ved at kommunikere digi-

talt. Det sker inden for rammerne af vores 

digitale strategi, der sikrer, at vi vælger og 

prioriterer de digitale projekter, der samlet 

skaber størst nytte for medlemmerne. I 

kongresperioden har fokus været på at få 

skabt nye og bedre websites (sl.dk, social-

pædagogen.dk og Vidensbanken) og på at 

støtte tillidsrepræsentanterne bedre i deres 

arbejde gennem etablering af ny TR-portal. 

Opgaven i de kommende år bliver dels at 

fortsætte og udbygge digitaliseringen hvor 

den skaber de bedste resultater, dels at 

udvikle websitet sl.dk, så det kan tilpasses 

det enkelte medlems behov for service og 

støtte fra Socialpædagogerne. 

 

 

 

 

http://sl.dk/
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Nøgletal 

 

Økonomi og medlemstal 

Socialpædagogernes medlemstal er 

sammen med kontingentsatsen 

afgørende for forbundets økonomiske 

grundlag. Efter nogle år uden 

prisregulering blev kontingentet 

reguleret tilsvarende pris- og 

lønudviklingen pr. 1. januar 2014 og 

igen 2015 og 2016. Medlemstallets 

udvikling siden 2012 er vist herunder. 

 

Udviklingen er vist både i faktiske tal og 

forholdsmæssigt/indekseret med 2012 

sat til 100. Af diagrammet med faktiske 

tal fremgår det, at forbundets 

medlemstal har ligget meget stabilt 

med små udsving i perioden. Det 

bekræfter indekstallene i det andet 

diagram, som mere tydeligt viser, at 

det faldende medlemstal, vi så ved 

forrige kongres, er vendt til en svag 

stigning fra 2013 frem til 2015.  

Vi regner med, at medlemstallet i 2016 

vil blive en anelse højere end i 2015. 

 

Medlemstal 

Figur 1 Medlemstal, omregnet heltid, 2012-2016 
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Figur 2 Indekseret medlemsudvikling 2012-2016 

 

 

 

Formue og konfliktmidler 

Socialpædagogerne er fortsat et velkon-

solideret forbund. Driften er tilpasset 

indtægterne, og både de henlagte midler 

(konfliktreserven) og driftens reserver er 

vokset i perioden. De henlagte midler udgør 

157 millioner kroner i årsregnskab 2015  

 

 

mod 149 millioner kroner i årsregnskab 

2014. Målt per medlem og i faste priser har 

tallet ligget konstant fra 2012 til 2015. 

Målsætningen for det middelbart likvide 

konfliktberedskab udgør 73 millioner kroner 

ved udgangen af 2015, der er placeret i 

bankindeståender og letomsættelige 

værdipapirer. 
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Figur 3 Formue og konfliktmidler, 2011-2015 
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Ledighed og beskæftigelse 

Figur 4 viser ledigheden i august og 

december måned fra 2009 til 2015 for 

gennemsnittet af alle A-kasser i Danmark, 

for Socialpædagogerne og for BUPL. Det 

fremgår af figuren, at ledigheden hos 

Socialpædagogerne, som var på sit 

allerlaveste i 2008 med godt 1 %, begynder 

at stige fra 2009 og frem til 2011. 

Stigningen i ledigheden hos Social-

pædagogerne er lidt forsinket i forhold til 

gennemsnittet for alle A-kasser samlet set. 

Det skyldes, at krisen slog igennem på det 

private område, før de offentlige 

nedskæringer for alvor satte ind.  

Fra 2011 ligger ledigheden på et 

nogenlunde stabilt niveau mellem 3 og 4 

%.  Her følges vi langt hen ad vejen med 

BUPL, hvor både Socialpædagogerne og 

BUPL ligger i de sidste par år tættere på det 

generelle ledighedsniveau for alle A-kasser, 

end det var tilfældet under krisen. 

Ledigheden har siden 2014 været højere på 

BUPL’s område end på vores, som primært 

skyldes en nedgang i antal stillinger på 

BUPL’s område. 

 

Figur 4 Bruttoledigheden omregnet til fuldtidsledige opgjort i procent af medlemmerne, 2009-

2015  
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Medlemsservice: telefonbarometer 

To gange om året spørger det eksterne 

firma Servicemind medlemmerne om, hvor 

tilfredse de er med A-kassens telefon-

service. Her kontakter Servicemind i alt 200 

medlemmer, som har været i kontakt med 

enten dagpenge-, efterløn- eller medlems-

telefonen. 

Medlemmerne bliver bedt om at vurdere 

telefonservicen på en skala fra 1-7 og 

vurderer bl.a. venlighed og imødekom-

menhed, ventetid, kompetencer og 

problemløsningsevne. 

Resultatet af den samlede tilfredshed 

benchmarkes med de øvrige A-kasser, som 

gennemfører en tilsvarende undersøgelse. 

Som nedenstående tabel viser, er der en 

høj medlemstilfreds med den telefon-

service, som Socialpædagogernes A-kasse 

giver medlemmerne. En tilfredshed, som 

har ligget stabilt over tid, idet 

Socialpædagogernes A-kasse har fastholdt 

sin første- eller andenplads i bench-

markingen i den tid, målinger har været 

gennemført (2010-2016).  

Her ses, hvordan Socialpædagogernes A-

kasse har placeret sig i benchmarkingen 

ved målinger i perioden 2014 – 2016. Det 

indekserede tal er beregnet som et 

gennemsnit af de seks parametre, som 

indgår i undersøgelsen.  

 

Figur 5 Telefonbarometer Benchmark, Indeks 0-100 

 
 

SLA- Socialpædagogernes A-kasse, CA – Civiløkonomernes A-kasse, FOA – Fag og Arbejde A-
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Afskedigelsessager 

I 2013 blev der registreret 1.172 

afskedigelser, hvilket er væsentlig flere end 

de 955, som blev registreret i 2015.  

 

Vi har oplevet et relativt stort fald i antallet 

af opsigelser, hvor hovedbegrundelsen har 

været arbejdsmangel og omstruktureringer. 

I 2013 fik sekretariatet indberettet 351 

afskedigelser begrundet i arbejdsmangel. I 

samme år var der 150 afskedigelser som 

følge af omstruktureringer, hvilket betyder, 

at det samlede antal registrerede opsigelser 

med hovedbegrundelse arbejdsmangel og 

omstruktureringer var 501.  

 

I 2015 udgjorde antallet af afskedigelser 

begrundet med omstruktureringer og 

arbejdsmangel 331. Dermed tegner 

andelen af afskedigelserne begrundet i 

arbejdsmangel og omstruktureringer sig i 

2015 for 35 %, mens tallet i 2013 udgjorde 

43 %. Der er altså tale om en nedgang på 8 

procentpoint. 

 

Når det gælder de registrerede afskedigel-

ser med sygdom som hovedbegrundelse, 

var der 409 registreringer i 2013, som 

svarer til 36 % af de registrerede 

afskedigelser i 2013. I 2015 var der 263 

registreringer, hvilket svarer til 28 %.  

 

Figur 6 Afskedigelsessager, 2013-2015 
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Tillidsrepræsentanter 

Fra 2012 til 2016 er der i alt sket et fald i 

antallet af tillidsrepræsentanter på 9 %. 

Faldet skyldes primært sammenlægninger 

af institutioner til centerdannelser, hvor den 

enkelte tillidsrepræsentant dækker større 

enheder. Fra 2014 og frem til i dag ligger 

antallet af tillidsrepræsentanter nogenlunde 

stabilt. Fra januar til juni 2016 er der igen 

sket en mindre stigning, så der i juni er 

1.062 tillidsrepræsentanter. 

 

 

Figur 7 Antal tillidsrepræsentanter, 2012-2016 (*juni 2016) 

 
 

Arbejdsmiljørepræsentanter 

Der er registreret et meget lille fald i 

antallet af vores medlemmer, som er 

arbejdsmiljørepræsentanter fra 2012 til 

2016. Det kan skyldes, at der i 2010 kom 

en ændring i Arbejdsmiljøloven om 

organisering af arbejdsmiljøarbejdet, 

hvilket betød en genforhandling af området 

i MED-aftalerne. I MED-aftalerne er det 

bl.a. aftalt, hvor mange AMR der skal være 

på de respektive arbejdspladser. Derudover 

er der i perioden sket en sammenlægning 

af arbejdspladser, som også kan have 

betydning for antallet af AMR. Den samlede 

konklusion er dog, at antallet af registre-

rede AMR må antages at være stabilt. 

 

Det skal bemærkes, at Socialpædagogerne 

slut 2015 og start 2016 iværksatte en 

indsats for at få opdateret data på AMR. 

Den indsats har også haft en effekt på det 

antal af AMR, som er registreret i systemet 

i dag. 
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Figur 8 Antal arbejdsmiljørepræsentanter, 2012-2016 

 

 

Vidensbanken 

I 2015 blev Vidensbanken besøgt mere end 

54.000 gange. I 2012 var der i gennemsnit 

828 brugere pr. måned, mens Videns-

banken i gennemsnit blev besøgt af over 

4.500 brugere hver måned i 2015. Samtidig 

viser antallet af sidevisninger, at brugerne 

typisk besøger mere end et opslag, når de 

er i vidensbanken. Antallet af sidevisninger 

er steget fra 34.518 i 2012 til 118.945 i 

2015.  

 

Indholdsmæssigt er Vidensbanken vokset 

markant gennem årene. Ved udgangen af 

2015 gav Vidensbanken adgang til mere 

end 2.300 publikationer. Da Vidensbanken 

åbnede, var der 400 publikationer.   
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Figur 9 Vidensbanken, antal brugere og antal sidevisninger, 2012-2015  

 

 

 

 

Figur 10 Antal publikationer i Vidensbanken, 2012-2016 
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Medlemsundersøgelse 

I efteråret 2015 gennemførte Social-

pædagogerne for anden gang en stor 

medlemsundersøgelse. Her blev alle 

foreningens aktive medlemmer med en 

kendt mailadresse inviteret til at deltage, 

hvilket mere end 5600 medlemmer gjorde.  

 

Formålet med undersøgelsen var at 

undersøge medlemmernes tilfredshed og 

loyalitet. Resultatet viste en middel 

tilfredshed (66 på en skala fra 1 til 100), 

hvilket opfyldte målsætningen om en 

stigning på 2 procentpoint siden sidste 

undersøgelse i 2013. Det er særligt 

rådgivningsdelen, medlemmerne er meget 

tilfredse med. Medlemmerne fortalte 

samtidig, at de går meget op i arbejdsmiljø 

og faglig udvikling, og resultaterne viste 

også, at udviklingspotentialet ligger i at 

forbedre vores image.  

 

Figur 11 MSI Medlemsundersøgelse, 2013-2015 (Indeks 0-100) 
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Den Kommunale kompetencefond 

Midlerne fra kompetencefondene fordeles 

efter først til mølle-princippet. Figuren 

nedenfor viser fordelingen på overens-

komstområder af tilskud fra den 

kommunale kompetencefond for OK 2015- 

perioden indtil nu. De udbetalte tilskud på 

de enkelte overenskomstområder svarer 

nogenlunde til fordelingen af ansatte på 

områderne, og det er på den måde 

lykkedes at aftale kriterier for 

kompetencefonden, som kan tilgodese alle 

medlemsgrupper. 

 

 

Figur 12 Tilskud fra den kommunale kompetencefond, efter overenskomst, juni 2015 – april 

2016 
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