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KONGRESSEN  
BLIVER DIGITAL
Socialpædagogernes kongres, der har deltagelse af 195 delegerede 
og normalt afvikles over tre dage, bliver i 2020 afviklet som et digitalt 
arrangement over én dag. Det har forbundets hovedbestyrelse be
sluttet som konsekvens af coronasituationen. 

Det betyder bl.a., at en planlagt temadag om ’Vi er Socialpædago
gerne’, arbejdsmiljø og OK21 bortfalder. ’Vi er Socialpædagogerne’  
og arbejdsmiljø er dog fortsat på dagsordenen som prioriterede  
indsatser, hovedbestyrelsen ønsker fokus på i den kommende  
kongresperiode. 

– Det var den rigtige beslutning af hensyn til de delegerede, 
deres familier og de borgere, de arbejder med. Det er en helt eks
traordinær situation og med restriktioner, som gør det vanskeligt at 
afholde kongres med samvær, meningsudvekslinger og diskussioner 
i grupper. Nu gør vi det på en anden måde, og vi skal stadig sætte 
retningen for de næste to års arbejde i vores forbund, siger forbunds
formand Benny Andersen. 

Kongressen afvikles 11. november. Den kan ses på sl.dk/kongres2020

OK for 
privatansatte

Socialpædagogerne fornyede sin  
overenskomst med Dansk Erhverv for private 
opholdssteder, botilbud og dagbehandlings
tilbud mv. og vikaroverenskomsten. Der blev 

bl.a. aftalt en stor forbedring af den særlige op
sparing fra 2 til 5 pct., en model, der sikrer, at 

tillidsrepræsentanter får løn, når de er på 
kurser, og flere forbedringer for børne

familierne, blandt andet tre ugers 
ekstra øremærket barsel til 

far/medmor.

TEKST MALENE DREYER

Opgør med resultatlønnede konsulenter
Jo større besparelse du kan finde på kommunens sociale udgifter, jo mere i lønningsposen til dig 
selv. Det er devisen i en række kommuner, som har hyret resultatlønnede konsulenter for at spare penge 
på det specialiserede område. En praksis, som Socialpædagogerne har spillet en meget aktiv rolle i at sæt
te fokus på. Det har resulteret i, at mange kommuner er ophørt med denne praksis. En helt konkret sejr. 

Mere tilfredse medlemmer
Medlemmernes tilfredshed med Socialpædagogerne er steget, 
viser en medlemsundersøgelse. Fra 2017 til 2019 er tilfredsheden 
steget fra 67 til 73 på en skala fra 1 til 100. 

+150

5.300
medlemmer skrev under på et åbent brev til politikerne som  
et led i Socialpædagogernes kampagne socialpolitik.nu om at  

synliggøre det socialpædagogiske arbejde op til folketingsvalget.

128.540.333 kr.
I 2019 har de medlemmer, der har fået bistand af Socialpædagoger

nes Arbejdsskadeteam, fået i alt 128.540.333 kr. i erstatning.  
Det svarer til cirka en million i gennemsnit pr. anerkendt arbejdsskade. 

Det er den højeste gennemsnitlige erstatning sammenlignet med  
de to foregående år og en betydelig højere erstatning end fx BUPL.

100
arbejdsmiljørepræsentanter  
har været på FHkonferencer  

og 4 AMR'er på menings  
danner uddannelse.

Socialpædagogerne har siden 2019 afsat midler, der 
skal sikre en medlemsvækst. Og initiativerne har virket. 
Siden 2019 er vi blevet 150 flere medlemmer.

Kvalitet på 
dagsordenen
Det er lykkedes at sætte begre
bet kvalitet højt på den politiske 
dagsorden, bl.a. ved at arrangere 
Socialpolitisk Topmøde i både 
2019 og 2020. Politikerne har 
vundet forståelse for, hvor vig
tigt det er med en samlet spe
cialeplan på det specialiserede 
socialområde. Socialpædagoger
ne har formuleret både visioner og 
konkrete løsninger på, hvordan vi 
får mere kvalitet og faglighed på 
det sociale område – og særligt på 
det specialiserede område. 

TO ÅR MED  
RESULTATER
Socialpædagogerne varetager medlemmernes interesser  
– både på det individuelle plan, på faggruppens vegne og på den  
samfundspolitiske dagsorden. Hvert andet år gøres der i hoved
bestyrelsens politiske beretning status over kongresperioden. Her er 
nogle af de resultater, Socialpædagogerne har opnået de seneste to år. 
Læs hele beretningen på sl.dk/kongres2020

71 ekstra  
tillidsrepræsentanter
Den positive udvikling i antallet af til
lidsrepræsentanter fortsætter – der er 71 
flere end i 2018. Socialpædagogernes til
lidsrepræsentanter oplever at skabe vær
di for medlemmerne, og de oplever også 
opbakning fra samme gruppe, viser en 
undersøgelse. Også kredsens sparring 
og hjælp vurderede de af høj kvalitet. 
Den nye TRbasisuddannelse, der gik i 
luften i maj 2018, har fået positive evalu
eringer. Tillidsrepræsentanterne mener i 
høj grad, at indholdet på basisuddannel
sen matcher deres ønsker og behov. 

INDSATS FOR  
FAMILIEPLEJERE
Socialpædagogerne har været i god dialog med KL om en 
forpligtende aftale om løn og ansættelsesvilkår. Men en aftale er 
ikke opnået endnu. Mange kommuner har i kongresperioden 
indført den såkaldte gennemsnitsmodel, som Socialpædago
gerne anbefaler. Socialpædagogerne har holdt medlemsmøder 
i mange af kredsene for at få et samlet mandat, som vi kunne 
møde kommunerne med. Sammen med KL har Socialpædago
gerne udarbejdet principper for god forhandlingsadfærd, der skal 
bruges af kommunerne, når der forhandles vederlag. 

Book en  
karrieresamtale
I 2019 fik Socialpædagoger
ne mulighed for at booke  
en karrieresamtale hos  
Socialpædagogernes Job og 
Karriere rådgivning. Samtidig 
blev et karriere univers på 
hjemme siden lanceret.  
Her kan medlemmerne søge 
inspiration til jobsøgning  
og nye karrieremuligheder.
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AUdvikling af medlemmernes tilfredshed fra 2017 til 2019

2019

2017

73 %

67 %

47  
mio. kr. 
er der samlet 

udbetalt til Social
pædagogernes 
medlemmer i 

lønforsikring si
den 2016. I alt har 
2.639 medlemmer 

fået glæde af 
ordningen, og i 
gennemsnit får 

det enkelte med
lem 3.500 kr. om 

måneden.

Populære konferencer  
i de faglige selskaber
I kongresperioden er Socialpædagogerne lykkedes med at øge 
medlemmernes glæde ved de faglige selskaber. Det ses ikke  
mindst ved de mange velbesøgte og roste arrangementer.  
Bl.a. er prisen for at deltage i faglige konferencer sat markant  
ned, og det har fået flere medlemmer til at deltage. 
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