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Overenskomst-
situationen
Offentlige ansattes afhængighed af 
det øvrige arbejdsmarked
Det ikke offentlige arbejdsmarkeds decentraliserede forhandlinger 
er nu tilendebragt. Forbundene under LO  nåede - måske mod for
ventning - til enighed på det grundlag som regeringen havde givet. 
Tilbageholdenhed - realistiske aftaler.
Men der kom også nogle ting med som regeringen ikke havde - 
turdet - foreslået, men som var et krav fra arbejdsgiverene - og 
EF.

Suspension a f bevægelige lønsystemer - løfteparagraffen. Der var 
også et angreb på dyrtidsreguleringen, men dette angreb blev tilba
gevist. Dels p.g.a. dets klare urimelighed dels p.g.a. at dyrtidsre
guleringen efterhånden har samme status som ferieloven.

Når det bevægelige lønsystem på det øvrige arbejdsmarked sættes 
ud a f funktion rammer det med fuld virkning offentlige ansatte og 
andre som har indbygget taktregulering i deres aftaler.

Taktreguleringen har været en garanti for at offentligt ansatte og 
andre med »stive« lønsystemer kunne følge en lille  smule med når 
områder med løbende løn-forhandlingsret fik  løftet lønnen en 
smule.

Det er et ulykkeligt afhængighedsforhold som begge parter har 
svært ved at forstå, men som i alle tilfæ lde gav småforbedringer 
hen ad vejen.

Med løfteparagraffen^ suspension gøres alle lige i forarmelsen. 
Derfor må offentligt ansatte og andre der er afhængig a f taktregu
leringsordninger opfordre kammeraterne der skal stemme om lø f
teparagraffernes fremtid
stem N EJ.

Vel vidende at det ikke er god tone at blande sig i andres overens
komstforhold vil vi alligevel gøre opmærksom på vor afhængig
hed a f denne urafstemning derfor denne opfordring til urafstem- 
meberettigede - Stem N EJ!
Carsten Andersen 
formand
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Op til repræsentantskabsmødet

Hvad vil vi 
med vores 
fagforening?
E t indlæg i strukturdebatten 
på vegne af klubben af 
ansatte socialrådgivere i DS
Tekst: John Koldegård, tillidsmand 
L illian  Marquard, tillidsmandssuppleant
Dansk Socialrådgiverforening har 
diskuteret ny struktur gennem længe
re tid. I 1978 på repræsentantskabs
mødet i Vejle nedlagde de ansatte so
cialrådgivere arbejdet, fordi man 
mente, at repræsentantskabet var 
ifærd med at træffe beslutninger, der 
gjorde det umuligt for det centrale 
sekretariat at arbejde på en hensigts- 
mæsig og for medlemmerne tilfreds
stillende måde. Vi har ikke planer om 
at gentage dette, men mener, at det er 
på sin plads, at vi som ansatte ytrer os 
i debatten, således vi kan få en struk
tur til gavn for fagforeningen og med
lemmerne. Vi har som ansatte i Dansk 
Socialrådgiverforening gennem korte
re eller længere tid samlet en vis erfa
ring om foreningen, og dette skulle 
gerne med her.

V i vil godt inden repræsentantskabs
mødet i februar give udtryk for nogle 
fælles synspunkter blandt de ansatte 
(det være sig afdelingssekretærer som 
centralt ansatte sagsbehandlere og 
sekretariatsledere) for, hvordan sagen 
kunne være grebet an. Dette gælder 
såvel vore egne ansættelsesvilkår og 
overgangen til politiske valg med den 
procedure, M P I har valgt at følge.

V i skal ikke undlade at gøre opmærk
som på, at det store flertal i klubben 
mener, at det er rigtigt, at socialråd
givere ansat i DS med funktioner, 
hvor de har politisk indflydelse, na
turligvis skal stå til ansvar over for ge- 
neralforsamling/repræsentantskab, 
hvorfor de også må vælges politisk. 
M P I ’s forslag om, at vi nu ude i kred
sene skal til at indkalde ekstraordinæ
re generalforsamlinger, hvis det be
sluttes på rep.mødet, med det ene

punkt på dagsordenen: Valg af kreds
sekretær, finder vi både forkert og 
uhensigtsmæssigt for foreningen. 
Valgene bør selvfølgelig finde sted på 
de ordinære kredsgeneralforsamlin
ger i efteråret 81, således at valget af 
kredssekretær kan kædes sammen 
med den fagpolitiske debat, der fin
der sted på generalforsamlingen.

Valg af kredssekretær og valg til 
kredsbestyrelsen hænger også natur
ligt sammen, idet man i valgperioden 
skal arbejde ud fra det arbejdspro
gram, som generalforsamlingen ved
tager. T il en ekstraordinær general
forsamling møder der traditionelt 
færre medlemmer op, og vi finder, at 
kredssekretæren er en vigtig funktion, 
som kræver at flest mulige medlem
mer får indflydelse på valget hertil. Vi 
mener heller ikke, at det hele haster så 
meget, at det skal gennemføres her og 
nu og over stok og sten. M PI har ikke 
hidtil haft noget hastværk i forbindel
se med at informere de ansatte i 
Dansk Socialrådgiverforening om si
ne overvejelser, så mon ikke vi kan le
ve med, at valgene finder sted til ef
teråret?

Med hensyn til de centralt ansatte fin
der vi M P I ’s forslag rimeligt, dog vil 
vi gøre opmærksom på, at der er 
mange funktioner i foreningen, som 
socialrådgivere udfører, der ikke har 
spor med politik at gøre. V i tænker 
her på lønberegninger, annoncekon
trol, bladudgivelse, personaleadmini
stration, »rutine« medlemshenvendel
ser, teknisk rådgivning af kredse og 
klubber osv. osv.

Flere HB medlemmer har tilkendegi
vet, at man ønsker, at de centralt an

satte sagsbehandlere i sekretariatet ik
ke indgår i de nuværende strukturom
lægninger og således holdes uden for 
valgsituationen, men at det således 
kun er sekretariatslederne, der kom
mer på valg på det kommende rep. 
møde. Man ønsker den tekniske erfa
ring, de nuværende sagsbehandlere 
har, bibeholdt og vil forsøge med en 
klarere adskillelse af arbejdsopgaver
ne. Denne holdning støtter klubben, 
og vi mener som et flertal i HB, at 
sagsbehandlerne på nuværende tids
punkt holdes uden for den nye struk
tur.

Med hensyn til M P I ’s behandling af 
de ansatte, det være sig H K ’ere som 
socialrådgivere, er vi i klubben skuf
fede over den behandling, vi som an
satte i DS har fået. DS-klubben rette
de allerede den 19.5.1980 henvendelse 
til M P I for at få en dialog igang om
kring strukturændringsforslaget. V i 
hørte intet, og heller ikke senere hen
vendelser førte til noget. M P I bragte 
således forslaget frem uden at have 
drøftet det med de ansatte i forenin
gen - til trods for, at man har såvel 
samarbejdeudvalg i DS samt klub og 
tillidsmand for de ansatte, dette gæl
der såvel H K ’ere som soc.rdg.’ere. 
H K ’erne besluttede at holde fagligt 
møde i arbejdstiden, en reaktion vi 
fuldtud forstår i DS-klubben. DS- 
klubben protesterede, og M PI for
manden indkaldte herefter det samle
de personale til et orienterende møde 
på dette sene tidspunkt i forløbet.

Hvorfor skal vi som ansatte i Dansk 
Socialrådgiverforening behandles 
dårligere, end vi kræver at vore med
lemmer i de kommunale forvaltninger 
bliver? Ville vi ikke have krævet at 
blive hørt i en forvaltning, hvis man 
der nedlagde stillinger og totalt æn
drede arbejdsgang og ansættelsespoli
tik, ville man ikke kræve at såvel til
lidsmand som samarbejdsudvalg blev 
hørt?

Sammenfattende må det siges, at de 
ansatte soc.rdg. i foreningen føler sig 
dårligt behandlet af M PI, og derfor 
bruger vi nu vor mulighed for at kom
me til orde i bladet.

Den store mangel ved M P I ’s forslag 
er, at men ikke har taget stilling til op
gavefordelingen mellem det centrale/ 
det decentrale led, altså mellem ho
vedforening og kredse/klubber.

V i håber, vore synspunkter må indgå i 
debatten op til og på selve repræsen
tantskabsmødet, synspunkterne er ik
ke fremkommet på baggrund af 
snævre egoistiske eller politiske inter
esser, men ud fra at vi får så god en 
struktur som mulig, så stærk en fag
forening som mulig, til gavn for med
lemmerne. □
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Tekst: Journalist
Jette M ø lle r Nielsen 

Foto: Per Folkver

De ca. 400 kommunalt 
ansatte socialrådgivere i 
København får i dag, den 
4. februar, deres egen 
særforening under K K F  
og håber på snart at få en 
overenskomst med kom
munen. Om disse forbed
ringer og om »landets 
hårdeste arbejdsplads« 
fortæ ller de københavnske 
socialrådgiveres formand, 
Anna Marie M øller, i det
te interview.

Københavnske 
socialrådgivere ind fra
»Herrens mark«
De kommunalt ansatte socialrådgive
re i København kan glæde sig her i be
gyndelsen af februar. Dels får de for
bedret deres organisatoriske forhold, 
dels kan de honorarlønnede blandt 
dem omsider begynde at håbe på en 
overenskomstdækning efter i årevis at 
have befundet sig på »Herrens 
mark«, hvor ingen aftale gælder.

De to begivenheder er ingen direkte 
følge af hinanden, men har begge for

bindelse med, at antallet af socialråd
givere ansat i Københavns kommune 
efterhånden er vokset til godt 400.

Det har givet mulighed for den sær
forening af socialrådgivere under Kø
benhavns Kommunalforening (KKF), 
der stiftes i dag den 4. februar. Social
rådgiverne har hidtil kun udgjort en 
klub under en anden af K K F ’s særfor
eninger, Kommunalassistentforenin- 
gen. Med oprettelsen af den ny sær

forening øges muligheden for faglig 
aktivitet, bl.a. i kraft af, at forenin
gen er sikret et økonomisk grundlag.

Samtidig har det stigende antal social
rådgivere i Københavns kommune 
medført, at KKF  har erkendt nødven
digheden af at få dem overenskomst
dækket. En trediedel af socialrådgi
verne i København er tjenestemands
ansat ligesom de fleste andre af 
K K F ’s medlemmer, men resten er ho-
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norarlønnede eller vikarer. Det vil si
ge, at de hverken er omfattet af tjene
stemandsaftaler eller overenskomster, 
men kun af funktionærloven.

K KF  har nu indset det fagligt uhold
bare i denne situation og har over for 
Københavns kommune fremsat krav 
om en overenskomst for socialrådgi
verne på linie med den, der gælder for 
socialrådgiverne i andre kommuner, 
fortæller formanden for de køben
havnske socialrådgivere, Anna Marie 
Møller.

Snydes for 12% af lønnen

- Og ansættelsesmæssigt trænger vi 
virkelig til en forbedring. Vi arbejder 
på landets hårdeste arbejdsplads, men 
hovedparten af os har de dårligste an
sættelsesvilkår i hele landet.
- Som honorarlønnede har vi bl.a. ik
ke nogen pensionsordning, sådan som 
de overenskomstansatte har. Det vil i 
realiteten sige, at vi snydes for 12 pro
cent af vores løn. Med en overens
komst vil vi få rettet op på det for
hold, og vi vil også opnå større tryg
hed i ansættelsen, siger Anna Marie 
Møller.

Beslutningen om at kræve overens
komst for de ikke-tjenestemandsan- 
satte socialrådgivere blev truffet på et 
samråd mellem DS og KKF, og kravet 
blev fremsat over for kommunen i 
november. DS og K K F  håber på, at 
forhandlingerne om en overenskomst 
er afsluttet samtidig med aftalerne for 
det øvrige arbejdsmarked, nemlig 
inden 1. april. Det er tanken, at de to 
organisationer skal indgå overens
komsten i fællesskab, i lighed med 
fremgangsmåden i Frederiksberg 
kommune.

Svært at trænge igennem
- De københavnske socialrådgivere er 
en stor gruppe i DS, men en lille i 
KKF, og det har givet nogle proble
mer med at trænge igennem med vo
res særlige problemer og krav, siger 
Anna Marie Møller.

K K F  er forhandlingsberettiget organi
sation for en lang række ansatte fra 
forskellige faggrupper i Københavns 
kommune og har knap 9.000 medlem
mer. Da socialrådgiverne i 1974 kom 
ind i KKF, var de så få, at de blev pla
ceret som klub under særforeningen 
af kommunalassistenter, der har ca. 
4.000 medlemmer.

1 K KF  er det imidlertid praksis, at en 
faggruppe kan danne sin egen særfor
ening, når den når op over 300 med
lemmer. Dette skete for socialrådgi
verne for et par år siden, og på et de
legeretmøde i K K F  i 1979 godkendtes 
det, at de kunne overgå fra klub til 
særforening.

Økonomien er sikret
Men for at stiftelsen af de køben
havnske socialrådgiveres forening 
kunne blive en realitet, måtte den ek
sisterende samarbejdsaftale mellem 
DS og K K F  revideres.

- Det har taget sin tid at få stablet en 
ny samarbejdsaftale på benene, bl.a. 
fordi de to organisationer har skullet 
blive enige om, hvor de fuldmægtig
ansatte socialrådgivere skulle placeres
- om de udelukkende skulle være med 
i K K F ’s embedsmandsforening, eller 
de fortsat skulle betragtes som social
rådgivere og dermed bevare deres til
knytning til DS. Resultatet er blevet, 
at de er medlemmer både af DS og 
embedsmandsforeningen, siger Anna 
Marie Møller.

De to foreninger har også skullet for
handle sig frem til en ny formel for 
fordeling af medlemmernes kontin
gent imellem sig.
- Det er blevet til, at den ny særfore
ning er sikret en vis andel af kontin
gentet. Det giver os et forbedret øko
nomisk grundlag og betyder, at vi kan 
styrke vores faglige aktivitet og inten
sivere arbejdet for bedre vilkår, og 
det trænger vi hårdt til. Helt konkret 
håber vi på at kunne ansætte en sags
behandler på deltid for de penge, vi 
nu får til rådighed.

Med oprettelsen af særforeningen får 
socialrådgivergruppen også en øget 
forhandlingskompetence i forhold til 
Københavns kommune, og den får 
forbedret sin repræsentation i K K F ’s 
hovedbestyrelse og kommunalfore
ningens forskellige udvalg. Således er 
Anna Marie Møller som formand sik
ret automatisk medlemskab af K K F ’s 
hovedbestyrelse som repræsentant for 
socialrådgiverne. H idtil har hun sid
det der som valgt af og repræsentant 
for kommunalassistenterne som hel
hed.

Gennemtræk
Den ny særforning får nok at se til i 
Københavns kommune.

- Et af de problemer, vil slås med, er 
vikaransættelserne, som giver meget 
utilfredsstillende og utrygge vilkår. I 
sommer var flertallet af socialrådgi
verne på bistandskontorerne vikaran
sat, og man kan let forestille sig, hvor 
uholdbar en situation, det var.

- Vikarproblemet har vi hugget lidt 
ind på. De fleste tidsbestemte ansæt
telser har vi fået ændret til honorar
ansættelser, og i forbindelse med bud
getbehandlingen i København i efter
året tilkendegav de to forligspartier, 
socialdemokraterne og kommunister
ne, at tidsbegrænsede ansættelser bør 
afskaffes. De volder jo også kommu
nen hovedbrud, for de betyder gen

nemtræk på bistandskontorerne og 
skaber konstante oplærings
problemer. Men problemerne med vi
karansættelser løses nok først ende
ligt, når vi får en overenskomst, siger 
Anna Marie Møller.

Den onde cirkel
- V i skal også i særforeningen blive 
dygtigere til at arbejde for at forbedre 
de generelle arbejdsvilkår, for de dår
lige arbejdsforhold her i kommunen 
vejer meget tungt for den enkelte.

- V i har for mange sager, og vi har 
nok flere meget tunge sager i Køben
havn end andre steder. Dertil kom
mer, at vi fører mere statistik og i det 
hele taget har mere administrativt ar
bejde end i andre kommuner.
- A lt det giver et stort arbejdspres. 
Folk bliver mast og bliver syge og 
flygter til andre arbejdspladser. Og så 
kommer vi ind i en ond cirkel, for 
gennemtrækket gør arbejdspresset 
endnu større for de tilbageblevne.

- A lle ved, at socialforvaltningerne er 
en meget hård arbejdsplads, men end
nu har det ikke udmøntet sig i flere 
ansættelser. Det er noget, vi virkelig 
skal gøre noget ved. V i har krævet be
dre normeringer, men er ikke kommet 
igennem med kravet. I stedet har M a
gistraten engageret et planlægnings
firma til at analysere arbejdet på bi
standskontorerne og socialcentrene 
for at lave en normeringsmodel, men 
vi har i lang tid ikke hørt noget om, 
hvordan det går med det arbejde, og 
det er vist tvivlsomt, om det fører til 
noget.

- Det eneste fornuftige vil være, at vi 
som ansatte kommer med ind i løsnin
gen af normeringsproblemerne. Det 
vil også være en gevinst for kommu
nen at tage os med. V i ved, hvor sko
en trykker, og hvis vi får noget at 
skulle have sagt, bliver vi automatisk 
meget mere interesserede i vores ar
bejde.

Fuldmægtigen skal spørges
- Kompetencereglerne i kommunen 
er et kapitel for sig. Som sagsbehand
ler har man så lidt kompetence, at 
man dårligt kan udbetale 25 kr. uden 
at skulle spørge sin fuldmægtig. Det 
giver en meget tung og stiv sagsbe
handling og gør det nærmest umuligt 
for sagsbehandleren at lægge en fast 
linie over for en klient, når det mel
lemled, der hedder fuldmægtigen, he
le tiden skal spørges.

- V i har, siger Anna Marie Møller, 
diskuteret kompetencereglerne med 
kommunen, og det var meningen, at 
de skulle være ændret senest i juni 
1980, men først nu er man begyndt at 
kigge på dem!
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To timer til bistandsloven
Ændringerne i bistandsloven pr. 1. ja
nuar og indførelsen af socialindkom
sten har sagsbehandlerne på de kø-

Hvem skal
benhavnske bistandskontorer med 
Anna Marie Mølers ord fået en »kata
strofal dårlig« indøring i:

- V i har fået tilbudt to timers under
visning, og det er ingenting, når man 
skal sætte sig ordentligt ind i de nye 
regler, som bl.a. gør udmåling af 
hjælp meget mere indviklet end før.
- T il sammenligning kan jeg nævne, 
at socialrådgiverne på Kommunehos
pitalet har fået 12-16 timers undervis
ning i de nye regler. Det ville ikke væ
re for meget for os andre. V i skal jo 

•ikke alene kende de nye regler og in
tentionerne bag dem, men også kunne 
administrere dem.

- Københavns kommune er også 
meget karrig med at give kurser. Folk 
søger og søger, men får afslag, fordi 
bistandskontorerne ikke kan afgive 
personale. Selv sagsbehandlere, der 
har været ansat i to-tre år, har ikke 
været på kursus, og det er nok et sær
syn i andre kommuner.

- Så alt i alt må man sige, at kommu
nen ikke plejer sit personale særlig 
godt - og det forringer vores service 
over for borgerne.

□

Seniormedlemskab 
for pensionister
Foreningens repræsentantskab har ved 
en lovændring besluttet at indføre en ny 
status for pensionistmedlemmer. 
Lovenes § 3 stk. 5 har følgende ordlyd: 
»Som seniormedlem kan optages en
hver, som efter 5 års sammenhængende, 
forudgående aktivt eller passivt med
lemskab overgår til status som pensio
nist«.
Seniormedlemmer betaler kun kr. 
100,00 i årligt kontingent.
Seniormedlemskab er ikke forbeholdt 
egl. pensionister, men også modtagere 
af efterløn efter A-kasselovgivningen vil 
kunne overflyttes til seniormedlemskab. 
Seniormedlemmer vil modtage »Social
rådgiveren« og kunne deltage i forenin
gens generalforsamlinger, dog uden 
stemmeret.
Hvis du ønsker at overgå til seniormed
lemskab kan dette bedst ske ved at be
nytte blanketten »Vær organiseret«, 
som findes sidst i bladet, hvor man sæt
ter X  i rubrikken »Ændring af med
lemsstatus«, og fremsender blanketten 
til foreningens sekretariat.
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Tekst: Eva Hallum  
Montage: Morten Bo

For Dansk Socialrådgiver
forening deltager jeg i en 
speciel socialrådgiver-ko
mité, som EF-kommissio- 
nen har nedsat. På vores 
sidste møde blev vi præ
senteret for en ny 
Kommissions-idé, som 
Rådet bakker varmt op 
om. Ideen går ud på at 
skabe udvidede mulighe
der for deltidsarbejde 
eventuelt på skiftehold. 
Rådet foreslår omkostnin
gerne ved foranstaltnin
gerne styret, og at man 
skal se på muligheden for 
at fordele den samlede 
produktivitetsforøgelse 
mellem en tilpasning af 
arbejdstiden og mellem 
lønforhøjelser. Den kapi
tal og merværdi, der 
trækkes ud af virksomhe
derne, taler man naturlig
vis ikke om som penge, 
der skal fordeles anderle
des. Ingen lønmodtager 
skal være i tvivl om, at de 
omkostninger, som man 
påstår, at arbejdsgiverne 
får ved flere deltidsansat
te, skal hentes ind af an
dres lønningsposer først 
og fremmest.

Lavtlønnet kvindearbejde
Det fremgår nu af en større rapport 
om deltidsarbejde, som kommissio
nen udgav september 1980, at antallet 
af deltidsarbejdende i 1977-tal er et af 
de højeste her i Danmark, nemlig 
16,9% af den erhvervsaktive del af 
befolkningen mod 9,4 på EF-plan. 
Det kan ikke forbavse, at 91% er 
kvinder. Rapporten siger, at der er en 
levende interesse for deltidsarbejde i 
retning af en 30 timers arbejdsuge 
blandt de fuldtidsbeskæftigede frem
for den traditionelle halvtidsbeskæfti
gelse. Man ser i denne forbindelse helt 
bort fra arbejdspladsernes krav om 
35-timers uge på fuld betaling og med 
ret til fuld understøttelse.

Kommissionens egne undersøgelser 
viser da også, at det er kvinder med 
høj husstandsindkomst, det ønsker 
det traditionelle deltidsarbejde, men 
virkeligheden er, at det er kvinder fra 
lavindkomstområdet, der har de jobs. 
På virksomhedsniveau er der en ten
dens til, at deltidsarbejde øger pro
duktiviteten per enhed, hvilket er på
vist gennem undersøgelser i flere med
lemsstater. Alligevel gør kommissio
nen sig allerede nu store overvejelser 
om, hvordan man kan kompensere 
arbejdsgiverne for eventuelle øgede 
omkostninger til sociale sikringsfond, 
som deltidsarbejdende kunne finde på 
at kræve i de lande, hvor man privat- 
sikrer sig.

Deltid giver diskrimination
Rådets ledende principper er helt 
smukke, nemlig frivillighedsprincip
pet og en lige behandling af mænd og 
kvinder på deltid. Men den barske 
virkelighed på arbejdsmarkedet ser jo 
noget anderledes ud, og afskrækken
de var det for mig at høre, hvordan 
kommissionen roste den danske ar
bejdsminister Sven Auken for at tage 
ved lære af kommissionens ønsker. Vi 
ved, at det er lavtlønnede kvinder, der 
først og fremmest arbejder på deltid, 
og at de smides ud og ind af arbejds
markedet, som det passer arbejdsgi
verne. V i ved, at det giver en lav sta
tus, og at man som regel ikke kan væ
re med i faglig aktivitet og organisati
onsarbejde. V i ved, at de hverken sik
res ordentlig A-kasse understøttelse 
eller sociale rettigheder på lige fod 
med andre, og sådan kan oplistes uen
delige ulemper ved deltid i dagens 
Danmark.

Det kan også læses i rapporten, at 
kommissionen er klar over, at ar
bejdstidsregler enten hører under kol
lektive aftaler eller national lovgiv
ning, men alligevel fremturer man 
med, at arbejdsmarkedets parter bør 
nå til enighed gennem et samråd med

EF. Med andre ord lægger man op til, 
at vi ikke kun skal finde os i den dan
ske regerings indgreb i vores overens
komster, men altså også i EF-indgreb. 
Nu er Rådets første resolution i denne 
sag et år gammel, og efterårets rap
port viser, at man arbejder på højtryk 
for at realisere tankerne. Arbejdsmar
kedets parter tages til indtægt for at 
være blevet hørt i sagen. Det må være 
på toppen af bjerget, men man kan da 
finde et par linier om, at arbejdstager
nes organisationer har ytret betænke
lighed, især over for den diskrimine
rende behandling af deltidsarbejden
de. Men hverken LO  eller F T F  har rø
bet for os, at de er involveret i disse 
høringer og eventuelle oplæg til ind
greb. V i ved heller ikke, om de vil 
søge at forhindre denne katastrofale 
udvikling. V i ved blot, at Anker Jør
gensen pludselig i horisonten øj ner 
mulighed for at få alle i arbejde - han 
siger blot ikke til hvilken løn, eller om 
det kan blive til deres eget fagområde. 
Sandsynligvis følger han EF-tankerne 
om en hær af deltidsarbejdere, lavt
lønnede, som man kan smide ud og 
ind af arbejdspladserne.

Totalt nej til deltid
Rapporten omtaler, at kvindeorgani
sationerne i alle EF-lande har stillet 
sig afvisende over for deltidsarbejde. 
V i ved i fagforeningerne, at der kan 
være mænd, men fortrinsvis kvinder, 
der i en periode ønsker sig deltidsar
bejde. Det kan være på grund af ned
slidning eller børnepasningsproble
mer. Men i klassekampen må vi vælge 
side. Fler kan ingen vel tillade sig at 
støtte enkeltpersoners eller velstillede 
kvinders ønske om deltid over for ud
sigterne til, at det er lavtlønnede kvin
der, der sendes ud i denne grove ar- 
bejdsudnyttelse. På Socialpolitisk 
Forenings årsmøde 1979 talte Ritt 
Bjerregaard om Danmark som delt op 
i A- og B-mennesker. »A-mennesker- 
ne er dem, der er mangel på, de, der 
let får arbejde og er veluddannede og 
tilpasset samfundssystemet, dem, det 
kan betale sig at uddanne og omskole. 
Alle de andre er B-mennesker«. Så
dan som Sven Auken har behandlet 
deltidsarbejdende med alle de nye 
nedskæringer i A-kassemulighederne, 
og sådan som EF  lægger sagen op, 
bliver deltidsarbejdende til Ritts li- 
mennesker. Sålænge fagforeningerne 
ikke kan skaffe deltidsarbejdende tå
lelige arbejdsvilkår, må vi sige totalt 
N EJ til denne produktivitetsudnyttel
se.

□
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Internationalt samarbejde via IFSW

International Federation 
of Social Workers
-  en tandløs organisation?
Tekst: Bjørn Christensen 
Foto: Carsten R iis

I denne artikel lægger 
Bjørn Christensen op til 
drøftelse af det internatio
nale socialrådgiverarbej- 
des indhold og form. 
Bjørn er de næste 2 år 
valgt ind i IFSW ’s ekse- 
kutiv-komité.

M idt i juli måned 1980 - den varmeste 
periode - fandt IFSW ’s generalfor
samling og symposium sted i Hong 
Kong. For os, der deltog fra Norden, 
var det i sig selv et handicap at skulle 
arbejde i dette klima, og for at undgå 
misforståelser understeger jeg arbej
de. At deltage i internationalt samar
bejde er ikke kun fornøjelser, selv om 
de også var til stede.

Generalforsamlingen var en skuffel
se. Den organisatoriske og politiske

forberedelse var under al kritik og 
lammede nærmest generalforsamlin
gens første dag. Beretningen, regn
skab og forslag blev udleveret ved 
mødets start, præsidentens beretning 
var få minutters ordskvalder uden in
teresse. De centrale politiske papirer 
var ikke udarbejdet af regionerne 
med undtagelse af det nordamerikan
ske, som omhandlede »Human rights 
policy«. Ud over den almindelige or
ganisatoriske debat, som var præget 
af kritik af de manglende forberedel-
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ser, blev der foretaget de mere for
melle beslutninger om forskellige pro
cedurer.

Der var en lang debat, dels i forbin
delse med IFSW ’s økonomi, dels i 
forbindelse med et oplæg fra den hol
landske vicepræsident for Europa Pe
ter Postma, som på baggrund af euro
pæiske erfaringer lagde vægt på et 
mere beskedent, men realistisk ar
bejdsprogram, samt en decentralise
ring af aktiviteterne til regionerne, ud 
fra en erkendelse af IFSW ’s faktiske 
situation som international organisa
tion.

Hvad er IFSW?
International Federation o f Social 
Workers er den eneste internationale 
organisation for uddannede socialar
bejdere med i øjeblikket 42 medlems
organisationer fra ligeså mange lan
de. Federationen er opdelt i fem regi
oner efter geografiske kriterier - Eu
ropa, Afrika, Asien, Nord-Amerika 
og Latin-Amerika.

Federationens stærkeste regioner er 
Europa med 18 medlemmer (alle vest
europæiske) og Nord-Amerika med, i 
sagens natur, 2 medlemmer. Disse 
regioner har gennem årene domineret 
federationen som ressourcestærkeste 
medlemsregioner. De asiatiske og af
rikanske regioner har fungeret med 
betydelige vanskeligheder, mens den 
latinamerikanske region stort set al
drig har fungeret.

Hvert andet år afholdes der general
forsamling og symposium på skift 
mellem regionerne, hvor der vælges 
præsident og vicepræsidenter samt 
medlemmer til executiv-komiteen, så 
vidt muligt fordelt, så alle regioner er 
repræsenterede. For tiden er præsi
denten amerikaner - Chauncy Alexan
der.
Der er ansat en generalsekretær An- 
drew Apostol - sekretariatet ligger i 
Geneve. Generalsekretæren er ansat i 
en 1/5-stilling, og der er ansat en kon
torassistent i 4/5 stilling. Dette er det 
samlede generalsekretariat - og illu
strerer federationens ressourcer.

IFSW ’s samlede budget er på ca. 
80.000 sw frank - i danske kr. 
269.600,- ca. årligt. Dette kræver, at 
meget arbejde udføres frivilligt eller 
betales ad anden vej, såfremt arbejdet 
skal være andet end repræsentativt.

Som nævnt er der 42 medlemsorgani
sationer, som er forskellige på mange 
områder. Der er forskel på socialt ar
bejde i henholdsvis Hong Kong, Zim
babwe og Norge. Rammerne er for
skellige. Uddannelsen er forskellig. 
Traditionen for socialt arbejde som 
profession er vidt forskellig. Samti
digt er nogle af organisationerne fag
foreninger, mens andre alene er pro

fessionelle organisationer. Det fælles 
formål for alle organisationerne er at 
arbejde for at fremme socialt arbejde 
som profession gennem samarbejde 
på internationalt plan, isæt m.h.t. 
fagligt niveau, uddannelse, etik og ar
bejdsvilkår, samt at støtte oprettelsen 
af nationale organisationer, hvor de 
endnu ikke eksisterer.

Endvidere er det federationens opga
ve at støtte de enkelte nationale orga
nisationer i at deltage i social planlæg
ning og formulere en socialpolitik så
vel nationalt som internationalt.

Federationen støtter og skaber ram
mer for kontakt mellem socialmedar
bejdere fra alle lande, bl.a. gennem 
møder, studieture og udveksling af 
publikationer.

Endelig skal man repræsentere socialt 
arbejde som profession på internatio
nalt niveau gennem samarbejde med 
andre internationale organisationer, 
herunder deltage i udførelse af social 
planlægning, social aktion og socialt 
velfærdsprogram.

IFSW’s situation i dag
Som jeg ser IFSW ’s situation på bag
grund af de seneste 7-8 års forløb, er 
der sket en gradvis udvikling som hel
hed.
IFSW består, set med nordiske bril
ler, af tre organisatoriske niveauer:

1. Norden
2. Europa
3. Verden
På det nordiske område har vi udvik
let efterhånden - d.v.s. gennem 10 år - 
et relativt stabilt samarbejde på semi
narområdet. Senest har vi udviklet 
samarbejdet gennem oprettelse af 
nordisk tidsskrift for socialt arbejde. 
En milepæl. På det socialpolitiske 
område, bl.a. i relation til Nordisk 
Råd og omkring uddannelse og fag
ligt niveau, er vi ikke nået langt. Vi 
har foretaget spæde skridt m.h.p. at 
koordinere synspunkter på fælles nor
disk social- og uddannelsespolitik. I 
IFSW-regie har de nordiske organisa
tioner tilstræbt koordinering af fælles 
holdninger, såvel i forhold til Europa- 
regionen som til federationen. Efter
hånden med en sådan vægt, at der er 
opstået såvel respekt som misnøje o- 
ver den stærke nordiske gruppe.
Vi skal erindre os, at det har taget 10 
år inden for et geografisk og sprogligt 
overskueligt område at nå så langt, 
som vi har i Norden.

For den europæiske regions vedkom
mende opstod et mere konkret samar
bejde som følge af fællesmarkedets 
udvidelse med England, Irland og 
Danmark, hvor den daværende vice
præsident banede vejen for et forma
liseret samarbejde mellem EF-landene

gennem oprettelse af en rådgivende 
komite for socialarbejdere, finansie
ret af EF-kommissionen. Samtidigt - 
og det skel understreges - benyttede vi 
lejligheden til at fastholde det euro
pæiske arbejde på organisationsbasis, 
herunder organiseringen af det første 
europæiske seminar i Wien i 1977. Si
den er seminarinstitutionen hvert 2. 
år ved at blive en realitet. Næste gang - 
sommeren ’81 - i Spanien. En støtte til 
den reorganiserede spanske organisa
tion efter demokratiets genindførelse 
i Spanien. I forbindelse med semina
rerne og ind imellem afholdes fælles 
formandsmøder, hvor vi efter devisen 
to skridt frem og et tilbage forsøger at 
få et europæisk samarbejde til at fun
gere. Det er mit indtryk, efter at have 
deltaget i samtlige europæiske møder, 
at organisationerne har opnået en er
kendelse af fælles vilkår for socialt ar
bejde i lys af den økonomiske krise, 
at interessen er stigende for sammen
hængen mellem socialt arbejdes nive
au og uddannelse og socialarbejder
nes levevilkår, at der lægges vægt på 
et europæisk samarbejde på et bredt 
plan, herunder forbindelse til Euro
parådet. Der er en række uløste pro
blemer, også af ledelsesmæssig karak
ter, fordi samarbejdet er svagt funde
ret organisatorisk og økonomisk. 
Regionen ledes af en vicepræsident 
uden særlig stor støtte fra den hol
landske organisation, og med endnu 
mindre støtte fra øvrige lande. Bud
gettet for vicepræsidenten for Europa 
er på ca. 20.000 d.kr. årligt. I øvrigt 
er finansieringsgrundlaget ikke fast
lagt.

Globalt set består aktiviteterne på det 
faglige område i formulering af gene
relle arbejdspapirer, som anerkendes 
som IFSW ’s politiske grundlag. Et 
Human Rights policy-paper er på vej. 
Et meget grundigt gennemarbejdet 
papir har været socialarbejdernes 
»code o f etic«. Internationale regler 
for socialt arbejdes etik. Anerkendt i 
1976 i Puerto Rico. Siden anvendt og 
tilpasset en række medlemslande. A n 
giveligt stor betydning for flere af de 
nye medlemslande, især Afrika. 
Støtten til nationale organisationer 
sigter især på direkte og indirekte at 
støtte medlemmerne i 3. verden, gen
nem rejser og formidling af fonds
støtte til projekter.
Den centrale organisatoriske aktivitet 
er det internationale symposium, som 
afholdes hvert andet år 1 forbindelse 
med generalforsamlingen. Symposiet 
tiltrækker såvel flere deltagere som 
organisationer. Emnet i Hong Kong 
1980 var »social work - social 
action«, hvor debatten bl.a. inddrog 
organisationernes rolle i social aktion 
som arbejdsmetode i socialt arbejde.
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løvrigt en ganske spændende diskus
sion. Foredrag og gruppearbejde ud
kommer i rapportform for de, som 
måtte være interesserede.
Endvidere udgiver IFSW et lille trykt 
informationsblad med lange mellem
rum

På internationalt organisationsplan er 
IFSW lillebror. Den er en anerkendt 
organisation i forhold til FN  og F N ’s 
underorganisationer med hensyn til 
repræsentation og udtaleret. Der er 
også repræsentanter udpeget til de 
regionale FN-organer, hvilket der 
lægges stor vægt på. E>erudover er der 
et formaliseret samarbejde med 
1CSW og IFSW.

Hvori består problemerne
Det står formentligt allerede klart, at 
federationen er en svag international 
organisation. Bidragene er beskedne 
fra medlemsorganisationerne, og bi
drag fra anden side er svære at opnå.

Internationalt samarbejde accepteres 
af medlemmerne, blot det ikke koster 
penge. En forudsætning for at få det 
til at fungere er at skaffe penge. 
Hvordan når vi frem til et rimeligt 
kompromis?

Et grundlæggende problem i de nordi
ske lande er det manglende kendskab 
til vilkårene for internationalt arbej
de. Umiddelbart ville enhver, som så 
isoleret på møderne i Hong Kong 
sammenholdt med rejse- og opholds
udgiften sige, at det ikke er pengene 
værd. De kan bruges bedre. Måske?

En forudsætning for gradvis udvik
ling og forbedring af det internationa
le samarbejde er at tilsikre sammen
hæng mellem den nationale organisa
tion og de internationale organisatio
ner. Det forpligter at få valgt med
lemmer til internationale poster.

Samtidig forudsættes, at en rimelig 
information udgår til medlemmerne, 
især gennem medlemsbladene. F.eks. 
en kvartals-rapport el.lign. Ligesom 
de opgaver, man så let siger ja til, 
hvad enten det er i Hong Kong eller 
Helsinki, også bliver ført ud i livet.

Det er langsomt og besværligt at ud
føre internationalt arbejde - også på 
det sociale område. Set tilbage på de 
sidste 10 års udvikling vil jeg alligevel 
sige: Flere bliver aktiverede, flere 
bliver interesserede, fælles emner 
bliver vendt. Tendensen går i den rig
tige retning. Det er 2 skridt frem og 1 
tilbage.
På nordisk plan må vi fortsat være 
opmærksomme på den centrale rolle, 
vi spiller, som stærke organisationer.

□

Ingen praktikaftaler 
for praktik 1.2.1981 

før regelsæt foreligger

Som en konsekvens a f Dansk Socialrådgiverforenings tilkendegi
velse over for Direktoratet og arbejdsgiverorganisationerne kan 
Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer ikke indgå aftaler om
kring praktikundervisning pr. 1. februar 1981, før de ved, på hvil
ke betingelser disse aftaler indgås.
Dansk Socialrådgiverforening opfordrer uddannelsesstederne til 
at afvente disse forhandlinger og først sende forespørgsler ud til 
praktiklærerne efter den 1. december 1980.

En del uddannelsessteder er allerede begyndt at udsende fore
spørgsler med henblik på at finde praktiksteder til 1.2.81. Nogle 
henvender sig til institutionerne, andre til institutioner og praktik
lærere.

For at der ikke skal herske tvivl på uddannelsesstederne og i Un
dervisningsministeriet om, hvordan Dansk Socialrådgiverfore
nings medlemmer forholder sig i denne sag, opfordres samtlige 
medlemmer til - uanset om man har modtaget forespørgsel eller ej - 
at indsende nedenstående meddelelse til uddannelsesstedet med 

kopi til Undervisningsministeren.

Meddelelsen skal sendes hurtigst muligt og inden 1. dec. 1980.

Undervisningsministeriets adresse er: Frederiksholms Kanal 26, 
1220 København K.

Arbejdsgiveren bør samtidig orienteres om ovenstående, eventuelt 
ved aflevering af en kopi af meddelelsen.

Den centrale aktionsgruppe.

T il ..........................................................................................
og Undervisningsministeren

Jeg ønsker hermed klart at give udtryk for, at jeg ikke ønsker at modtage prak
tikant fra De sociale Højskoler, A U C  eller RUC  den 1.2.81, medmindre der 
foreligger et klart regelsæt, der indebærer en rimelig kompensation for praktik
undervisning.

Det er endvidere en forudsætning, at ovenstående er accepteret af Dansk Social
rådgiverforening.

Navn: .......

Arbejdssted:
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Debat
Roskilde Amts 
Kredsforening svarer 
Ally Rasmussen
Det er beklageligt, at man ved at læse 
A lly  Rasmussens indlæg i Socialråd
giveren nr. 26 1980 får den opfattelse, 
at Roskilde Amts Kreds har ignoreret 
eller syltet hendes forslag til overens
komstkrav til overenskomsten 1981.

Det er korrekt, at vi modtog et oplæg 
fra hende dateret 20.4.1980. V i be
sluttede på bestyrelsesmødet d. 
25.4.80 at videresende kravet såvel 
som alle andre overenskomstkrav fra 
forskellige arbejdspladser til Social
rådgiverforeningen centralt, idet for
slag til prioritering af kravene til de 
senere overenskomstforhandlinger 
foregår fra DS centralt. Dette blev og
så meddelt A R  af afdelingssekretæ
ren. Det er også korrekt, at vi ikke 
har rundsendt hendes oplæg til med
lemmerne. Men det har vi heller ikke 
gjort med andres. En diskussion af 
kravene og forslag til prioritering af 
dem foregik som sædvanlig på et 
medlemsmøde, som blev afholdt d. 
23.4.80. Hverken A R  eller hendes op
læg kom til dette møde, og det kom 
derfor ikke til at indgå i en medlems
prioritering.

M.k.h.
Anne Haarløv og Ulla Maat 
formand og afdelingssekretær

Projektgruppe 
inden for højskoler

Vi er to socionomer, som pr. 1/10-80 
er blevet ansat under Højskolernes 
Sekretariat i en projektgruppe for 
færdiguddannede, der består af flg.: 1 
psykolog, 1 sociolog og 3 socialråd
givere. Vi er blevet anvist arbejdet via 
længst-ledig-listen i fagforeningen. 
Alle i gruppen har været arbejdsløse 
inden for de respektive fagområder. 
Projektgruppen får til sit arbejde til
skud fra Undervisningsministeriet, en 
privat fond og en række folkehøjsko
ler. Vort arbejde skal medvirke til at 
redegøre for folkehøjskolens aktivite
ter i forbindelse med ungdomsar
bejdsløsheden.

Disse aktiviteter består bl.a. i under
visningstilbud som primært imøde

kommer de unge arbejdsløses behov 
for at komme ud af isolationen og u- 
brugeligheden. Det sker gennem en 
kombination af praktisk arbejde og 
teoretisk undervisning med sam
fundsaktuelle og -udviklende opga
ver. Som konkrete eksempler kan 
nævnes bygning af solfanger, vind
mølle, biogasanlæg, økologiske land
brug etc.

Det er meningen, at dette arbejde skal 
udmunde i en rapport, som skal o f
fentliggøres i foråret 1981.

Vi synes, det kunne være givtigt at få 
kontakt med andre socialrådgivere, 
som er ansat i projektgrupper, idet vi 
mener, det er vigtigt at udveksle erfa
ringer og synspunkter mellem social
rådgivere, der arbejder i tværfaglige 
grupper.
V i opfordrer hermed interesserede til 
at kontakte os på denne adresse:
»Rapportgruppen«
Højskolernes Sekretariat 
c/o FO
Rådhuspladsen 55 
1550 København V.
Telf. 01- 13 48 89

Vi kan træffes på ovennævnte tele
fonnummer ml. kl. 10-16.

Med venlig hilsen 
Henriette Hutter 
Karen Paldrup

Overenskomst
gruppen
har været til heldagsmøde 
om overenskomsten 81 
i Ungbo-klubben
Lørdag d. 8.11.80 holdt socialmedar
bejderne i Ungbo heldagsklubmøde 
for endeligt at prioritere klubbens 
overenskomstkrav.

Klubben består af ca. 30 socialmedar
bejdere organiseret i henholdsvis DS 
og DSL. Over halvdelen var mødt 
frem.

Det er efterhånden blevet tradition, at 
klubben flere gange om året afholder 
heldagsmøder om det faglige arbejde. 
Således har der været afholdt møder 
om de to organisationers struktur - og 
senest møder om overenskomst 1981. 
De afholdes som regel om lørdagen. I 
det følgende vil vi kort prøve at give 
et indblik i, hvordan specielt det sid
ste møde forløb - til inspiration for 
andre klubber:

Mødet startede kl. 10 lørdag i Lands
foreningens lokaler i Studiestræde. 
Klubbestyrelsen havde forinden lagt

program for dagen og sørget for rele
vante oplæg. Indledningsvis blev der 
holdt oplæg om det forhandlingsretli
ge system og til lejligheden var der ud
arbejdet skriftlige såvel som mundtli
ge oplæg. På baggrund af disse blev 
de centraliserede forhandlingsmeka
nismer diskuteret, og der blev lagt 
vægt på at belyse den lange vej fra 
klubbens krav til hovedorganisatio
nernes endelige prioritering og sam
ordning af alle kravene.

Efter denne generelle indføring, gik 
man så i grupper for at beskæftige sig 
mere indholdsmæssigt med klubbens 
egne krav og for at foretage den ende
lige prioritering. De tre grupper fore
tog således en konkret prioritering 
som senere skulle samordnes.

Inden man gik i gang med dette, var 
der sørget for mad og drikke. Klub
kassens investering i mad til disse mø
der har altid været væsentlig - især 
når man skal forene fagligt arbejde 
med hyggeligt samvær.

Smørrebrød, drikkelse og summen 
over bordet inden man gik videre. 
Samordningen blev en opbakning bag 
organisationernes krav, men derud
over blev de lokale krav også priorite
ret. Der blev lavet en sideordnet prio
ritering inden for flere områder:

1. Løn: A lle socialmedarbejdere i 
lønramme 19.

2. Arbejdstid: 35 timers arbejdsuge 
og forbedret barselsorlov for både 
kvinde og mand.

3. Flere i arbejde: Fuld vikardækning 
i ferier.

4. Fagligt arbejde: Klubmøder i ar
bejdstiden.

Det vil føre for vidt at gennemgå alle 
kravene - også selvom andre krav fik 
en næsten ligeså høj prioritering (in
teresserede kan henvende sig til klub
bestyrelsen).

Efter prioriteringen blev der drøftet 
andre problemer på arbejdspladsen - 
samtidig med at nogle var gået i gang 
med at lave aftensmad. Det er der 
nemlig også tradition for. Man bliver 
efter mødet og spiser, synger sam
men, danser og hygger sig. Det er vel 
ikke helt uvæsentligt at det kan lade 
sig gøre at lave fagligt arbejde sam
men og samtidig slappe af og hygge 
sig. Det kan altså lade sig gøre - det er 
heldagsmøderne i Ungbo-klubben et 
bevis på. Måske, det er derfor så 
mange deltager?

Derfor, alle klubber: Mobiliser - og 
gør det så I ikke behøver at få nye ma
vesår og stress p.g.a. fagligt arbejde. 
Det er nu, det er tid til at højne aktivi
teten.
Overenskomstgruppen fo r  
København og Frederiksberg 
kommune

11



Debat, fortsat....

Sekretariats- 
ledelsens svar til 
HK-klubbens 
indlæg »Forvir
ring eller kaos«
1 Socialrådgiveren nr. 23, 1980 har 
HK-klubben i Dansk Socialrådgiver
forening rejst nogle problemer i for
bindelse med M P I ’s forslag til ny 
struktur. M P I har efter aftale over
ladt besvarelsen af henvendelsen til 
sekretariatsledelsen, idet M P I er et ar
bejdsudvalg under hovedbestyrelsen. 
HK-klubben spørger om, hvorfor 
M PI i oplægget anfører, at det ikke 
har været muligt at fremskaffe en 
særlig klar oversigt over sekretariatets 
funktioner og spørger, hvorfor HK- 
klubben ikke er blevet bedt om at 
hjælpe.
Svar:
M PI har modtaget det skriftlige mate
riale, som var tilgængeligt i huset på 
daværende tidspunkt, men det er gi
vet, at dette materiale ikke har været 
tilstrækkeligt til at løse M P I ’s opga
ve, som gik ud på at adskille politiske 
og administrative funktioner. Med 
det arbejdspres, der er i sekretariatet, 
er det også noget tvivlsomt om HK- 
klubben eller nogen overhovedet i 
foreningens sekretariat ville have 
kunnet producere papirer, som havde 
et andet kvalitativt indhold end det, 
som M PI fik præsenteret.

Jeres næste spørgsmål drejer sig om, 
hvorfor samarbejdsudvalget først 
blev orienteret i 11’te time.
Svar:
Samarbejdsudvalget blev orienteret, 
så snart oplægget var færdigt, og som 
der blev givet udtryk for under de fag
lige møder, som denne orientering 
gav anledning til, er det ledelsens op
fattelse, at et arbejdsudvalg må have 
lov til at færdiggennemarbejde sine 
forslag, inden de forelægges for per
sonalet til orientering.

HK-klubben spørger dernæst, om det 
vil føre til et øget arbejdspres, at det 
centrale personale ikke må udvides. 
Svar:
Dette meget væsentlige spørgsmål, 
kan ikke besvares med et ja eller nej. 
Om problemet kan løses hænger pri
mært sammen med, om der kan etab

leres en overensstemmelse mellem de 
opgaver, der skal løses og så persona
lets størrelse.

HK-klubben spørger, om M PI er be
kendt, hvor stort personalegennem
trækket har været, og om man fore
stiller sig, at dette gennemtræk bliver 
mindsket ved oplæggets gennemførel
se.

Svar:
Problemet om personalegennemtræk 
ligger uden for M P I ’s område. Der er 
formentlig mange årsager til, at per
sonalet forlader Dansk Socialrådgi
verforening med en hyppighed, der 
ligger noget over normalen, og det 
skal også indrømmes, at der skal en 
god konstitution til at være ansat i 
DS.

HK-klubben spørger, om der er for
slag til forbedring af oplæringen af 
nye medarbejdere.

Svar:
Dette problem drøftes p.t. i samar
bejdsudvalget i DS.

HK-klubben spørger, om der er over
vejet andre konsekvenser af en muligt 
øget hastighed i udskiftningen af den 
politiske ledelse.
Svar:
I dette spørgsmål er der et postulat 
om, at der vil ske en hyppigere ud
skiftning af den politiske ledelse end i 
dag. Herom vil kun fremtiden give 
svar, men ser vi tilbage, har der også 
blandt sekretariatsledere været stort 
gennemtræk.

HK-klubben spørger, om der vil ske 
ændringer og rokeringer for HK-per- 
sonalet.
Svar:
Om dette problem har der været af
holdt flere møder mellem M PI og 
HK-klubben.

Med venlig hilsen, 
Sekretariatsledelsen.

Redaktionen minder medlemmerne om, at vi går ind i perioden med maskebal 
og »slåen katten a f tønden«.
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Svar fra M PI 
til HK-klubben 
og DS-klubben

Efter deadline for indlevering af stof 
til dette blad var overskredet, blev jeg 
orienteret om DS-klubbens indlæg. 
Redaktionsudvalgets formand har 
dog fundet, at det mest rimelige er, at 
jeg får mulighed for at svare inden re
præsentantskabsmødet.

Samtidig vil jeg svare HK-klubben, 
som for meget lang tid siden også 
havde et indlæg i bladet.

Først må det forklares, hvorfor M P I 
ikke for længst har svaret på HK- 
klubbens indlæg:
Jeg blev på et møde før jul enig med 
sekretariatsledelsen i, at de skulle be
svare HK-klubbens indlæg, idet de 
rejste spørgsmål var af en karakter, 
som ledelsen skulle svare på, mere 
end M PI skulle. V i var samtidig enige 
om, at svaret skulle komme hurtigst 
muligt for at dæmme op for en mis
tænkeliggørelse af M P I ’s arbejde og 
oplæg.

Da jeg 23. jan. forhørte mig om sva
ret, fik jeg at vide, at det endnu ikke 
var udarbejdet, men at der var reser
veret plads til det i det kommende nr.
Imens dette er forløbet, må jeg nu 
konstatere, at de ansatte i vores sekre
tariat har benyttet tiden til udarbejde 
endnu et oplæg, hvor man adresserer 
nogle kritikpunkter fejlagtigt. 
DS-klubben kommer med kritik af 
M PI på 3 punkter:

1. manglende information af de an
satte om udvalgets arbejde og op
læg.

2. manglende inddragelse af DS- 
klubben på trods af flere henven
delser.

3. MPI-formandens sene indkaldelse 
af personalet til et orienterende 
møde.

Som svar på 1. pkt. vil jeg repetere 
hvem, der har ansvaret for personale
politikken, herunder information af 
de ansatte og hvilken kompetence et 
permanent udvalg har.

Sekretariatet bliver til daglig ledet af 
en sekretariatsledelse på 3 personer, 
formand og 2 sekretariatsledere. Op
gaverne er fordelt mellem disse 3, og 
een af sekretariatslederne har ansva
ret for personalepolitikken. I SU er 
ledelsen repræsenteret ved sekretari
atsledelsen.

A l information om foreningens arbej
de - herunder udvalgene - skal foreta
ges af den daglige ledelse.

Et permanent udvalg (PU) eller et 
HB-medlem har ingen ret eller kom

petence til at blande sig i den daglige 
ledelse. Og jeg vil næsten sige - gud 
nåde og trøste den, der uden ledelsen 
forsøgte at gå ind og »lede« persona
let, uanset om det drejer sig om infor
mation, ordre el.lign.

M PI har som udvalg ikke forsømt no
gen information om sit oplæg til de 
ansatte.

For det andet skal det nævnes, at PU  
er arbejdsudvalg uden selvstændig 
kompetence. De arbejder under HB. 
Idet det er arbejdsudvalg giver det og
så udvalgene en ret til at lave alle mu
lige og umulige oplæg, som kan de
batteres - også uden først at spørge 
vores ansatte.

Når M PI ikke har inddraget de ansat
te i arbejdet med strukturen, må jeg 
her henvise til det svar, som sekretari
atsledelsen skal udarbejde til HK- 
klubben.

Ang. 2. pkt. skal det nævnes, at M P I 
modtog en skriftlig henvendelse fra 
DS-klubben. 1 brevet blev nævnt nog
le problemstillinger om overgangs
ordninger. M P I tog disse betragtnin
ger med i udarbejdelsen af 1. forslag 
om overgangsregler. Forslaget blev 
sendt til DS-klubben. M P I udsatte 
een gang den videre behandling, idet 
klubben ikke havde nået at svare.

Jeg talte flere gange med klubforman
den om sagen - også vort konkrete 
forslag - og der blev ikke givet nogen 
konkrete svar. Jeg sikrede mig ikke 
dette skriftligt, og jeg havde ikke ind
tryk af, at situationen blev opfattet, 
som der er givet udtryk for i indlæg
get. Endelig skal det igen understre
ges, at PU  ikke har kompetence til at 
gå ind i forhandlinger med klubben.

For så vidt angår yderligere manglen
de inddragelse af klubben i arbejdet 
må jeg igen henvise til ledelsens svar 
til HK-klubben.

T il det 3. pkt. skal jeg endelig sige, at 
jeg som MPl-formand ikke har ind
kaldt personalet til et orienterende 
møde. Og det netop af den årsag, at 
jeg ingen kompetence har til det.

Det møde, hvor jeg orienterede om 
indholdet i oplægget var indkaldt af 
klubberne selv og var en del af den af
tale, der blev indgået mellem HK/DS- 
klubberne og H B  efter at HK-klubben 
havde haft nedlagt arbejde.

Jeg må udtrykke forståelse for de kri
tikpunkter, der er rejst af klubberne, 
men må konstatere, at de er adresse
ret forkert. Ansatte i DS skulle ikke 
gerne behandles dårligere end vores 
andre medlemmer, men der er vel ik
ke andre medlemmer, der f.eks. for
venter, at et af et socialudvalg nedsat 
udvalg skal inddrage og informere 
personalet uden om socialforvaltnin
gens ledelse.

P.g.a. dette indlægs længde må jeg 
desværre vente med at kommentere 
klubbens politiske indvendinger til re
præsentantskabet.

Jeg håber med dette indlæg at have 
fået aflivet evt. opståede myter om
kring M P I ’s arbejde, således debatten 
kan komme til at dreje sig om det 
egentlige indhold og ikke om mang
lende information m.m.

Gitte Vesterlund 
formand fo r  M PI.

OBS!
REFUSIO N
T il medlemmer a f DS som 
samtidig er medlem af K ri
m inalforsorgsforeningen
Fra foreningens sekretariat er 
der i januar måned udsendt 
brev med refusionsblanket til 
medlemmer som samtidig er 
medlem af kriminalforsorgsfor
eningen.

Såfremt du ikke har fået et så
dant brev og mener dig omfat
tet af reglerne om kontingentre
fusion, bedes du rette henven
delse til foreningens sekretariat 
v/Torben Uldall.

Frigørelses
attest
Har du problemer med din 
frigørelsesattest, så kon
takt din tillidsmand eller 
afdelingssekretær/kreds- 
foreningsformand.
Under alle omstændighe
der bedes du holde din 
kredsforening underrettet - 
både når din arbejdsgiver 
underskriver en frigørel
sesattest og når der nægtes 
udstedelse af frigørelsesat
test.
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Kurser______________
Kursus Aalborg Universitetscenter, Institut I

Arbejds
løshed

Formål A t fremdrage de væsentligste virkninger af og for
anstaltninger mod arbejdsløshed, herunder specielt 
langtidsarbejdsløshed for gruppen over 25 år.

Indhold Psykologiske, sociale og familiemæssige konse
kvenser. Arbejdsmarkedspolitik og arbejdsløshe
dens udvikling, herunder arbejdsformidlingsstati
stik.

Aktuelle sager om arbejdsformidling.
Aktuelle sager om arbejdsløshedsforsikring.

Arbejdsløses ret til ydelse efter bistands- og dag
pengeloven.

Deltager- Socialformidlere i kommunale og amtskommunale
kreds forvaltninger.

Tid og sted 30. marts til 3. april 1981 på Aalborg Universitets
center, Badehusvej 23, Aalborg.

Økonomi Der betales ingen kursusafgift. Eventuelle rejseud
gifter må søges dækket af ansættelsesstedet. 

Ansøgning Skriftlig tilmeldelse til Aalborg Universitetscenter, 
Institut I, Kursusadministrationen, Badehusvej 23, 
9000 Aalborg, senest 28. februar 1981.
Yderligere oplysninger kan fås samt ansøgnings
skema rekvireres på telefon (08) 13 87 88 lokal 239 
eller 240.

Anmeldelser

Hvor går niende klasse hen 
- når de går ud?
Udgivet a f SP-forlag

Bogen, der er redigeret af Marianne 
Hansen, til daglig journalist på Socia
listisk Dagblad, er en samling af en 
artikelserie i SoDa, der har omhand
let ungdomsarbejdsløshedens om
fang, årsager og konsekvenser.

Bogen er en lovprisning værd. Det er 
den af flere grunde. Som den ene skal 
nævnes, at det er en meget dybdegå
ende journalistisk analyse, der er 
foretaget af ungdomsarbejdsløshe
dens mange delaspekter, og det eneste 
samlede materiale, mig bekendt, der 
har forsøgt at belyse ungdomsar
bejdsløshedsbegrebet i dets forskellig
artede mangfoldighed.

Som det andet vil jeg nævne det pris
værdige i, at det er forsøgt og også 
lykkedes at skabe et sammenkædet og 
anvendeligt materiale ud af den opho- 
bede mængde af dokumentationer 
omkring den ungdomsarbejdsløshed, 
som er et af vor tids største sociale 
problemer. Man har tit kunnet ærgre 
sig over, at den store produktion af 
empiriske undersøgelser og statistiske 
oplysninger fra f.eks. SFI, lavind
komstkommission, Danmarks Stati
stik og universiteter ikke har haft en 
politisk gennemslagskraft og formid
lingskarakter, der har gjort dem an
vendelige i bredere kredse. Det er for
søgt at belyse ungdomsarbejdsløshe
den i dens samfundsmæssige, klasse
mæssige og subjektive former, og gi
vet plads til, at de berørte unge selv 
har kunnet komme til orde. Den ene
ste, men væsentlige gruppe, som man 
ikke har medinddraget til belysning af 
ungdomsarbejdsløshedens konse
kvenser og betydning, er de unge ar
bejdsløses forældre. Det ville have 
været væsentligt også at have fået det 
aspekt med.

Som det tredie vil jeg komme ind på 
den høje formidlingsværdi, som er 
karakteristisk for artikelserien, både 
hvad angår opsætning, anvendt sprog 
og illustrationer. Det er vigtigt, at dis
se artikler dels er løftet ud af deres til- 
kytning til en bestemt avis, som fler
tallet af unge ikke holder, dels gen
nem investeringer fra journalistisk si
de får viderebragt en masse kvantita
tive og kvalitative informationer, som 
ellers ville have haft en fremtid som 
gulnet avispapir i en avisdynge eller 
ville være havnet hos renovationsvæ
senet og i bedste fald benyttet som 
genbrug. Artikelserien er bl.a. tænkt 
som diskussionsoplæg til brug i un
dervisningen på f.eks. EFG-skoler, 
gymnasier og seminarier, og der er in
gen tvivl om, at den vil gøre god fyl
dest derf steder og flere andre for den 
sags skyld.

T il sidst har jeg fundet det befriende, 
at artikelserien trods sit dystre ind
hold har formået at lade handlings
niveau -og perspektiver træde så tyde
ligt frem bl.a. i artikler som »vis at 1 
er godt gale - og find sammen«, 
»børn skal opleve styrken ved at 
handle i fællesskab« og »lad os få et 
hus, hvor vi selv bestemmer«. Trods 
alt er der håb - måske også for vore 
børn.

(I parantes skal bemærkes den over
ensstemmelse, der også er mellem bo
gens pris, og de grupper den fremover 
gerne skulle nå ud til).

Birthe Gamst,
socialrådgiver



Socialpolitik,
skrevet af Torben Berg Sørensen, 
er netop udkommet i 
Socialpædagogisk Bibliotek.
304 sider, pris kr. 138,-.

Bogen er en bredt anlagt indføring i de 
emner, der er centrale på de sociale ud
dannelser, pædagogseminarierne, socio
nomuddannelsen etc., så som familiens 
udvikling og forhold, kvindernes inddra
gelse på arbejdsmarkedet, familiepolitik, 
arbejdsmiljø og nedslidning, udstødning 
fra arbejdsmarkedet, arbejdsløshed, bag
grunden for arbejdsløsheden, sammen
sætningen af de arbejdsløse og det of
fentliges foranstaltninger, socialrefor
men i 1970’erne og bistandsloven, refor
mens baggrund og den aktuelle praksis.

Bogen giver endvidere et kort historisk 
overblik over den danske socialpolitiske 
udvikling.

Indholdet er disponeret således, at 
mere generelle emner og problemstillin
ger tages op i tilknytning til den histo
riske periode, hvor de blev aktuelle i 
Danmark.

Socialpolitik er en kritisk bog, som 
bygger på et marxistisk teoretisk grund
lag, dog uden at være teoretisk. De teore
tiske pointer fremkommer ud fra analyser 
af konkrete forhold, ikke omvendt.

Udvikling og funktion
Munksgaard norre søgade 35 1370 København k telefon 01-127030
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Lægehusgruppen i Billund

HVORDAN ÆNDRES 
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Et forsøg på at etablere et 
sundhedscenter indenfor 
rammerne af det danske 

sundhedsvæsen.
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HB og udvalg
Orientering fra 
forhandlings
delegationen
Medlemsaktivitet skal 
sikre overenskomst
forhandlingerne
Det offentlige og det private 
forhandlingsområde
Der vil ved denne overenskomstfor
handling også ske en stærk afsmitning 
af, hvad der opnåes på det private af
taleområde til det offentlige aftalesy
stem.
Regeringens henstilling til de private 
overenskomstforhandlinger om tilba
geholdenhed - »realistiske forhand
lingsresultater« - er slået kraftigt igen
nem. Det decentraliserede forhand
lingssystem har haft sin virkning. 
Forhandlingerne er foregået i stilhed 
uden medlemmernes bevågenhed og 
resultaterne, der nu er ved at dukke 
frem fra de lukkede døre, giver ikke 
store forhåbninger, hvis resultaterne 
skal overføres direkte. Der er sket al
vorlige angreb på det bevægelige løn
system, og det er meget magre resulta
ter, der er opnået inden for almindeli
ge lønforbedringer. 7% er et magisk 
tal, der går igen i mange resultater, og 
det er noget uklart, om dyrtidsportio
nerne der forfalder i 1981 er medreg
net i den 7% lønfremgang.

A f  disse forhandlinger kan udledes, 
at der på det offentlige område vil ske 
angreb på taktreguleringen, og at det 
bliver meget svært at få lønforbedrin
ger, der rækker ud over 7%.

De offentlig ansattes lønforhandlin
ger er endnu ikke kommet alvorligt 
igang.

TFU  har haft en præsentationsrunde, 
men der forlyder ikke på nuværende 
tidspunkt noget om finansministerens 
modtagelse af T F U ’s krav. Som noget 
nyt er det oplyst, at T FU  - på A C ’s 
begæring - har medtaget et krav om 
en udligningsaftale til sikring af løn

nen for de højere lønnede i det offent
lige i forhold til de højere lønnede 
funktionærer på det private arbejds
marked.
K TU  forhandlingerne er begyndt d. 
12.1., hvor der skete en teknisk ud
veksling af kravene. På dette møde 
tilkendegav de kommunale arbejds
givere, at man ville holde sig til stats
ministerens ord i åbningstalen om at 
efterslæbet kun skulle beregnes tilba
ge til 1.4.79, hvorfor man ville afvise 
krav, der gik længere bagud. K TU  
fastholdt, at det var hele efterslæbssi
tuationen, der var forhandlings
grundlaget - altså 8,44%.

Herudover ville K TU  fremsætte løn
forbedringskrav svarende til, hvad 
der blev opnået på det private områ
de.
LO  har et ønske om at tegne sig stær
kere i denne forhandlingsrunde på det 
offentlige område. LO  har etableret 
et sekretariat for offentlig ansatte 
med Erik Balle som LO  sekretær og 
vil herigennem koordinere forhand
lingerne for så vidt angår LO  organi
sationerne på det offentlige område. 
LO  har hermed tilkendegivet, at LO  
vil gøre F T F  rangen som offentlig an
sattes talerør stridig. Dette kan betyde 
flere ting. Umiddelbart kan det se ud, 
som at de offentlig ansatte vil stå 
stærkere i denne aftalerunde - herfor 
taler, at H K  forretningsfører og K TU  
formand Ole Berg Rasmussen har til
kendegivet, at de offentliges krav er 
min. 16% lønfremgang. Et andet 
synspunkt, at LO  vil gå ind og sikre 
»realistiske forhandlingsresultater« 
på det offentlige område, kan imid
lertid også komme i betragtning. 
Endvidere gør LO  organisationerne 
sig til talsmand for den solidariske 
lønpolitik på det offentlige område. 
Et spørgsmål, som særlig har med ud
lodningen af forhandlingsdelen at gø
re (de 8,44%), idet LO  organisatio
nerne går ind for, at de lavestlønnede 
får hovedparten af forhandlingsdelen 
til lønforbedringer. Andre K TU  orga
nisationer ønsker en større del - op til 
det hele - udmøntet procentuelt over 
alle løntrin. Endvidere rejser LO  kra
vet om en tre-dobling af A T P  indbe
talingerne. Dette krav vækker en del 
modstand hos offentlig ansatte med 
pensionsordninger.
Her ved aftaleforhandlingernes be
gyndelse for offentlige ansatte er der 
således ikke etableret fodslav, og det 
kræver store anstrengelser for de for
skellige forhandlere at undgå at blive 
spillet ud mod hinanden.

DS vil igennem sin repræsentation i 
K T U ’s forhandlingsudvalg arbejde 
for, at der sker en samling af de of
fentliges krav, og at denne samling 
anvendes til større styrke bag krave
nes gennemførelse.
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Dansk Socialrådgiverforenings
forhandlingsdelegations
informationsprocedure
Forhandlingsdelegationen har om
kring informationen af de løbende 
forhandlinger opdelt sig på følgende 
måde:
A) En informationsgruppe bestående 
af Hanna Kirkegård, Kurt Eriksen og 
Carsten Andersen, der skal tage sig af 
informationer om de generelle for
handlinger og den samlede overens- 
komst/aftalesituation.

B) Information fra de enkelte speciel
le forhandlinger skal varetages af et 
særligt udpeget medlem af forhand
lingsdelegationen, der under den en
kelte forhandling alene har til opgave 
at varetage indsamling og viderefor
midling af relevant informationsstof. 
Informationspersonen udpeges fra 
gang til gang.

C) Hvert medlem af forhandlingsde
legationen varetager den direkte kon
takt til en kredsforening jfr. neden
stående liste:
Der vil efter hver forhandlingsrunde 
blive afholdt et evalueringsmøde, 
hvor »informationsmedlemmer« 
drøfter sin informationsvideregivelse 
igennem.

Informationskanalerne vil være TM - 
avisen og Socialrådgiveren.
Såfremt situationen kræver det, af
holder forhandlingsdelegationen regi
onale eller landsdækkende tillids
mandsmøder m.h.p. information om 
særlige emner.
Formandsmøde afholdes d. 5. feb. 
for at planlægge den organisatoriske 
opbygning af informationssystemet 
og koordinere aktiviteter.

Hjørnesten i DS’s krav
Forhandlingsdelegationen har drøftet 
argumentation for DS’s fremsatte 
krav. Der var enighed i forhandlings
delegationen om, at kravet om ulem
petillæg var et kardinalkrav for DS.

De kommunale arbejdsgivere har be
budet den garanterede mindstebeta- 
lings bortfald pr. 31.3.81, hvilket vil 
betyde en 7% lønnedgang for de med
lemmer, der er omfattet af den nuvæ
rende ulempebetaling (garantibeta
ling). Der bliver således tale om en 
kamp dels mod lønnedgang på 7% og 
dels at sikre et fremtidigt ulempetil
læg. Der må såvel lokalt som centralt 
oplyses og agiteres for dette for os så 
væsentlige krav.

Aktionsstrategi
Forhandlingsdelegationen drøftede 
vægtningen af aktioner bag såvel spe
cielle som generelle krav. V i måtte 
konstatere, at forhandlingerne på det

centrale område - de generelle krav - 
var ved at være lagt fast, og at der ik
ke var opnået den lokale mobilisering 
på tværs af organisationerne, der 
skulle til for at dæmme op for den 
»tilbageholdenhed« og nedskæringsli
nie, som de indløbne resultater viser.

Der er dog stadig brug for på lokalt 
plan at beskæftige sig med de generel
le spørgsmål, og forhandlingsdelega
tionen opfordrer kredsforeninger, 
klubber m.v. at søge kontakt med lo
kale tillidsmandsinitiativer i kampen 
for at opretholde reallønnen.

Aktiviteter for DS’s specielle krav - 
herunder særlig ulempetillægsspørgs
målet - må intensiveres.

De lokale arbejdsgivere må bringes til 
forståelse for, at det er et spørgsmål 
om den enkelte forvaltnings fremtidi
ge funktion. Klienter og befolkning 
må have en grundig orientering, som 
skal resultere i en forståelse for aktio
ner inden for dette spørgsmål. Endvi
dere skal andre organisationer orien
teres om DS’s problemer omkring 
ulempetillægget, således at der ikke 
opstår misforståelser om, at DS vil til
kæmpe sig lønfordele på andres be
kostning, men kæmper for at fasthol
de hvad vi har.
Forhandlingsdelegationen lægger så
ledes vægt på, at der sker et udad
vendt arbejde med andre organisatio
ner - her skal særlig nævnes SFU or
ganisationerne og H K  - igennem loka
le tillidsmandsinitiativer. Indadtil må 
der ske en mobilisering af medlem
merne, således at så mange medlem
mer som muligt deltager i aktiviteter
ne og herigennem er med til at vise, at 
DS bredt står samlet om sine krav.

Formandsmødet vil nærmere diskute
re aktiviteternes koordination.

Beslutningsproces
Repræsentantskabet besluttede på sit 
møde oktober 80, at forhandlingsde
legationen skulle bestå af lønudvalget 
med tilknyttede fra specielle områder.

Beslutningsprocessen ved resultatvur
dering går således direkte fra for
handlingsdelegationen til HB, som 
må tage stilling til forskellige vurde
ringsmuligheder før denne træffer sin 
beslutning.

For de generelle spørgsmål kan der 
blive tale om at indkalde til regionalt 
eller landsdækkende tillidsmandsmø
de for at vurdere situationen, ligesom 
der for de specielle områder kan blive 
tale om at indkalde medlemmer fra 
området for at drøfte resultatet.

HB må på baggrund heraf - eller 
umiddelbart på baggrund af forhand
lingsdelegationens indstilling - sende 
spørgsmålet til urafstemning eller ind

kalde til et ekstraordinært rep.møde 
for at beslutte omkring resultatet. 

Forhandlingsdelegationen holder igen 
møde d. 5. februar for at drøfte ind
stilling til HB  om afgivelse af strejke
varsel og udtalgelse af særlige områ
der, hvori der skal ske aktioner.

d. 11.1.81 
Carsten Andersen

Orientering fra
nordisk
samarbejde
På nordisk samarbejdskomités møde 
i Stockholm den 14.-15.11. 1980 be
sluttedes bl.a. følgende:

International Federation of 
Social Workers
Der fandt en grundig drøftelse af 
IFSW ’s situation sted.

Med hensyn til det europæiske samar- 
bejde var der enighed om at prioritere 
følgende konkrete opgaver fra  nor
disk side.

a. Udarbejde forslag til program for 
børneforsorg.

b. Udarbejde forslag til finansiering 
af arbejdet.

c. Gennemføre europæisk seminar i 
Spanien 1981.

d. Arbejde med uddannelsesbeskri
velse i forhold til ILO  og Europa
rådet.

e. Forberede en bred europæisk kon
ference om den socialpolitiske si
tuation og socialt arbejde i Europa 
i lys af den økonomiske krise.

f. Etablere kontakt med socialarbej
dere i Øst-Europa (Polen og Tjec- 
koslovakiet).

Europæisk seminar 1981
Dette finder sted i Granada, Spanien, 
i dagen 15.-19. juli 1981. Temaet er 
»Social work practice with marginals 
and the implications for social poli- 
cy«. Der lægges især vægt på arbejds
løshedens konsekvenser.

Der vil blive søgt arrangeret fælles 
grupperejse på nordisk plan, som og
så indebærer tilbud om at kombinere 
seminaret med ferie.

Nærmere herom senere. Reserver da
gene for seminaret.

Nordisk samarbejde
Nordisk tidsskrift
Der blev udtrykt utilfredshed med 
forberedelserne af tidsskriftudgivel
sen.
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Det første nr., som omhandler socialt 
arbejde i 80’erne, ventes at udkomme
l.  3.1981.
Der er planlagt akkvisition i de nordi
ske lande gennem de nationale blade
m. v.

Tidsskriftet er et meget afgørende ini
tiativ, som alle må støtte gennem 
abonnement.
Nordisk seminar
Seminaret for 1981 påregnes at finde 
sted på Island i dagene 16.-21. august, 
pris ca. 1.200 n.kr. pr. deltager, excl. 
rejseudgifter.

Der vil blive søgt arrangeret fælles 
nordisk grupperejse, som forbindes 
med ferietilbud.

Temaet bliver omkring samfundets 
opdragende funktion, bl.a. under 
hensyn til nedskæringerne.

Udveksling med Kenya
Der blev afholdt møde med kenyan
ske socialrådgivere i Hong Kong her
om. Ud over almindelig diskussion og 
generelle forslag var der enighed om 
at støtte udgivelse af den kenyanske 
socialrådgiverforenings tidsskrift gen
nem abonnementstegning.

Kolleger, som er interesserede i dette 
blad, kan kontakte undertegnede.

Chile
Det blev besluttet at fremsende en 
fælles protest til Chiles præsident 
mod den ulovlige folkeafstemning i 
september.

Bjørn Christensen

Lokalt____
Kreds Københavns Amt
Medlemsmøde
Kredsforeningen for Københavns 
Amt afholder medlemsmøde onsdag 
den 25.2.81 kl. 19.30 på Den sociale 
Højskole i Randersgade om overens
komstsituationen.

- Får lønnedgangen og de øvrige re
sultater af forhandlingerne på det 
private arbejdsmarked betydning 
for os?

- Hvad gør vi 1.4., når vi går 675 kr. 
ned i løn?

- Hvilke erfaringer har vi fra den fag
lige dag 25.11.80 - og hvordan kan 
vi bruge disse erfaringer i overens
komstsituationen?

Der vil på mødet komme korte oplæg, 
der bl.a. vil tage hul på diskussionen 
af ovenstående spørgsmål. Herefter 
gruppearbejde og plenumopsamling. 
V i håber, at alle klubber har diskute
ret spørgsmålene igennem inden mø
det, så vi kan få en god opsamling af 
klubbernes diskussioner og undgå, at 
vi bliver taget på sengen endnu en 
gang af overenskomstens resultater. 
Bestyrelsen

Kreds Roskilde Amt
Referat fra bestyrelsesmøde 
nr. 1 den 8.12.80 
1.
Referat godkendt

2.
Dagsorden godkendt. Pkt. 6 tilføjet.
3. Generalforsamlingen
Det er stadigvæk bestyrelsens opfat
telse, at lørdag er en god dag for af
holdelse af generalforsamling. Næste 
generalforsamlings dagsorden skal 
påtegnes tider for hvert dagsordens
punkt.

4. Valg af næstformand og kasserer
Næstformand: Bitten Kristiansen 
Kasserer: Inger Kjeldsen

5. Lokal TM/og OK-konference
SFU ’s holdning, at den lokale konfe
rence kun skal omfatte offentligt an
satte, idet det ikke har været muligt at 
samle fagforeninger under Fællesor
ganisationen.

6. Automatisk telefonsvarer
Det blev besluttet at købe en automa
tisk telefonsvarer, såfremt der bliver 
penge tilovers på budgettet.

7. Evt.
Bestyrelsesmøderne afholdes fremo
ver skiftevis hveranden mandag/hver- 
anden fredag. Afdelingssekretæren 
udarbejder en halvårskalender med 
mødetidspunkter for bestyrelsesmø
der, TM-møder, medlemsmøder osv.

Til stede:
Kelvin, Nina, Michael, Anne, Bitten, 
Ulla, Inger samt Jannik

Afbud:
Stud.rep.
Fravær:
Sussi (havde ikke fået besked) 
Referent,
Ulla Maat

Kreds Nordjyllands Amt
Medlemsmøde
Den 9.2.1981 kl. 19.00 - 22.00. AU C , 
Badehusvej 23, lok. 420.

Emne: Repræsentantskabsmøde

Kreds Ringkøbing amt
Afdelingssekretærens beretning
På baggrund af beslutningen på 
Dansk Socialrådgiverforenings re
præsentantskabsmøde 1980 om at til
dele Ringkøbing Kredsforening 10 ti- 
mer/ugl. til ansættelse af afdelings
sekretær, ansatte kredsforeningen 
sammen med Viborg kredsforening 
undertegnede med tiltrædelse 1. maj 
1980.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne for afd. sekr. er 
fastsat i overensstemmelse med funk
tionsbeskrivelsen i »Blå håndbog, 
55«. Kredsforeningens prioritering af 
opgaverne er:

1. besvarelse af medlemshenvendel
ser.

2. sørge for en øget organisation af 
medlemmer i DS, herunder være be
hjælpelig med oprettelse af klubber, 
faggrupper samt valg af tillidsmænd.

3. deltage i lokale forhandlinger.
De øvrige funktioner er prioriteret si
deordnet.

Endvidere er der en tilføjelse til funk
tionsbeskrivelsen, som lidt uklart går 
på at medvirke til at skaffe ansøgere 
til ledige stillinger i området.

A d  I.

Medlemshenvendelser kan rettes tele
fonisk til afdelingskontoret i åbnings
tiden, onsdag kl. 13-17, eller fremsen
des til kontoret. Der har i den forløb
ne periode gennemsnitlig været 3 hen
vendelser fra medlemmer i den ugent
lige åbningstid. Tallet har været 
stærkt stigende fra en periode (som
merferieperioden) bogstavelig talt 
uden henvendelser, langsomt øgende 
til d.d.

Henvendelserne fordeler sig nogen
lunde ligeligt på spørgsmål i forhold 
til ansættelse (tillæg, arbejdstid, anci
ennitet etc.) og orienterende spørgs
mål om foreningens holdning til for
skellige forhold. Det sidste var navn
lig markant omkring praktikboykot
ten.

Der er ikke foretaget registrering af 
henvendelserne, bortset fra kopier af 
korrespondance.

A d  2.

Tilsyneladende er socialrådgiverne i 
kredsens område organiserede. Der 
har ikke været meldinger om proble
mer desangående, og følgelig er der 
ikke taget initiativer til organisering 
af ikke-medlemmer.

Der er p.t. klubber på de arbejdsplad
ser, hvor antallet af ansatte socialråd
givere berettiger oprettelse af klub. 
Herudover er der kontaktpersoner på 
øvrige arbejdspladser.
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A d  3.

Der har i den forløbne periode været 
ført forhandling vedrørende omklas
sificering og vedrørende praktiklærer
problemerne. I to tilfælde har kreds
foreningen indkaldt arbejdsgiverne til 
lokalforhandling. I begge tilfælde er 
lokalforhandling af arbejdsgiveren 
blevet afvist, hvilket i det ene tilfælde 
er taget til efterretning, og i det andet 
tilfælde er sagen overdraget DS cen
tralt.

A d  øvrige funktioner

Oprettelse og indretning af afdelings
kontor, således at dette har været 
funktionsdygtigt siden 1. juni 1980.

Deltaget i TM-kursus.

Deltaget i koordinerende afdelings
sekretærmøder samt ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde.
Samtlige tilmeldte ledige socialrådgi
vere i kredsens område er blevet kon
taktet.

Bemærkninger til arbejdet i perioden 
01.05. - 01.11.
Ansættelsesformen med 20 timer/ugl. 
fordelt med ti timer i henholdsvis 
Ringkøbing og Viborg kredsen viste 
sig umuligt at administrere, hvilket 
medførte overgang til udelukkende 
ansættelse i Ringkøbing kredsen pr.
1.10.80.

Antallet af timer, 10 t/ugl., er mulig
vis korrekt i forhold til kredsens med
lemstal, men det er for få timer til at 
sikre en nogenlunde rimelig betjening 
af området. Det lille antal timer er 
uhyre følsomt over for deltagelse i 
eksempelvis møder, eftersom det på 
det nærmeste er umuligt at afspadse
re. I praksis har dette medført en ir
regulær arbejdstid fikseret omkring 
onsdage. Dette medfører uhensigts
mæssige forsinkelser i forbindelse 
med besvarelse af post o.l.

Den nuværende ansættelsesform in
debærer, at bestyrelsen pricipielt skal 
beslutte eller godkende samtlige ak
tiviteter. I det daglige er dette også 
med til at forlænge reaktionstiden, 
men fungerer ellers tilfredsstillende. 
Ved overgang til valgt afd. sekr. må 
det forventes, at sagsgangen smidig
gøres.

De kontormæssige forhold er ringe, 
men udholdelige. Det er sandsynligt, 
at der i nærmeste fremtid findes nye 
lokaler. Lokalesamarbejdet med de 
øvrige SFU organisationer er en væ
sentlig fordel for kredsforeningen, 
idet vi herigennem får adgang til faci
liteter, der ellers ville være uden for 
rækkevidde (mødelokale - kopimaski
ne - hånd/lovbøger).

Afsluttende

Det problem, som jeg p.t. vurderer

som Ringkøbing kredsforenings stør
ste, er det svagt vigende medlemstal. 
Det skyldes ikke, at arbejdspladser 
nedlægges, men at tidligere socialråd
giverstillinger besættes med andre 
faggrupper.

Årsagen hertil er ikke udelukkende, 
at arbejdsgiverne ønsker stillingerne 
besat med andre faggrupper, men

Kredsforeningen fo r  Fyn

skyldes også, at der er mange på soci
alrådgivere blandt ansøgerne.

A t få løst dette problem uden lige
frem at invitere arbejdsgiverne til en 
»arbejdsløsheds-hetz« vil befæste 
kredsen i næsten alle andre forhold.

12.11.80 
Klaus Mogensen

Fagligt
kursus

Kredsforeningen holder fagligt kursus i perioden 13.-14.-15. marts 
som internat på Den røde Højskole i Svendborg.
Program:
Fredag aften Indkvartering og forevisning a f film  med efterføl

gende diskussion.

Lørdag Gennemgang a f vore mest almindelige overens
komster, tjenestemandsaftaler og regulativer v/ 
John Koldegaard. Om eftermiddagen gennemgang 
a f overenskomstforhandlingerne, såvel det offent
lige som det private område. H istorisk rids samt de 
offentligt ansattes vilkår for faglig kamp v/ Jørgen 
Steen Madsen.

Søndag Gruppearbejde udfra gennemgang af overenskom
sterne.
Plenum.
Evaluering og afslutning ved 14.00 tiden.

Kurset er åbent for alle kredsens medlemmer, der vil dog max. kun
ne deltage 20. Prisen for kurset incl. mad bliver 25,- kr. pr. delta
ger.
Der vil tilgå deltagerne yderligere specificeret program.
Tilmelding skal være afdelingskontoret i hænde senest den 
16.2.1981.

Jeg tilmelder mig kredsens faglige kursus d. 13.-15. marts 1981

Navn: ...................................................................................................

Adresse: ...........................................;..................... .............................

Arbejdsplads og tillidshverv: ..................................................................

Hvis du er optaget på kurset får du besked i uge 8.

Tilmelding sendes til:

Afdelingskontoret, Nørregade 63, 5000 Odense C. 

Kredsbestyrelsen
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Kreds
Frederiksborg Amt
Bestyrelsen for Kredsforeningen for 
Frederiksborg Amt har konstitueret 
sig således:

Formand:
Hanne Kegnæs 
Næstformand:
Ulla-Britta Duus (den lokale akti
onsgruppe)
Øvrige bestyrelsen:
L il l i  Eriksen 
Kari Selstrøm
Helle Wagner (økonomisk ansvarlig) 
Jette Flindt 
Kirsten Sperling
Arbejdsgrupper:
Arbejdsmiljøgruppen:
Kontaktperson: Helle Wagner, tlf. 
arb. 81 22 11, prv. 81 82 09.
Beskæftigelsesudvalg:
Kontakt: Jette Flindt, tlf. arb. 81 22 
11, prv. 81 29 21.
Overenskomstgruppen:
Kontakt: Kirsten Sperling, tlf. arb. 26 
42 00, prv. 25 44 47. 
HK/818-gruppen:
Kontakt: Kari Selstrøm, tlf. arb. 23 
38 25, prv. 10 10 03.

Socialpolitisk gruppe:
Kontakt: L il l i  Eriksen, tlf. arb. 10 06 
66, prv. 19 34 32.
Alle grupperne er åbne og vil gerne 
have flere medlemmer, hvis du er in
teresseret kan du henvende dig til 
kontaktpersonen.

Bestyrelsen

OBS
Flytning
Kreds
København og 
Frederiksberg 
kommuner

Kreds
Københavns Amt 
Det meddeles hermed, at 
kredsforeningernes afde- 
delingskontorer den 
16.1.1981 er flyttet til nye 
lokaler på adressen: 
VESTERBRO G AD E  62 A , 1. 
1620 K Ø B E N H A  VN V 
Tlf. Kreds København og Fre
deriksberg: 01- 22 69 96.

Tlf. Kreds Københavns Amt: 
01- 22 21 61.
Kredsforeningerne har sammen 
med Socialpædagogernes 
Landsforbunds kreds 13 og 14 
lejet lokalerne på Vesterbroga
de, hvor vi er i færd med at 
etablere os med kontor til hver 
af de fire kredse samt fælles 
mødelokale og maskinrum.

Du er altid velkommen på afde
lingskontoret - se åbningstider 
og øvrige oplysninger om afde
lingskontorerne og kredsfore
ningsbestyrelserne bag i bladet.

Venlig hilsen 
Bestyrelserne

Den sidste af de fire socialpolitiske møder arrangeret af kredsforeningerne for 
København og Frederiksberg kommuner og Københavns amt.

Støjer bistandsloven, 
når den går?

11.2.81 Fagre nye verden
Kan retsydelser bane vejen for et bedre stykke soci
alt arbejde?
Det er der nogen i Sverige, der mener - er der nogen 
i Danmark?

SOFT, betyder det:
1. Socialrådgiver og ForligsTillidsm and
2. SocialForsikringsTillæg
3. Skal Offentligansatte Fortsat Tyres

Mødet finder sted i Store sal, Den sociale Højskole, Randersgade 10, 2100 K ø 
benhavn 0, den 11.2.81 kl. 19.30.

Kreds Københavns Amt
Oversigt over bestyrelsens 
sammensætning, fordeling af 
ansvarsområder, 
samt oplysning om afdelings
kontorets nye adresse og 
ændrede træffetider
Erik Lund, formand
Ledreborg A lle 3, 2820 Gentofte
Telefon: arbejde 01- 70 41 11 - privat 01- 68 27
63
John Jønsson, næstformand 
Tingstræderne 21, 2620 Albertslund 
Telefon: arbejde 02- 64 96 10 
Hanne Høst, økonomisk ansvarlig 
Vægtens Kvarter 8A, 2620 Albertslund 
Telefon: arbejde 92- 97 22 16 - privat 02- 64 72 
26
Ingelise Nordenhof
Monrads Alle 32, 2500 Valby
Telefon: arbejde 02- 64 96 10
Lea Nordentoft, sekretær
Frydendalsvej 18, 1809 Købehavn V
Telefon: arbejde 01- 78 12 11
Lone Hylander
Monrads Alle 32, 2500 Valby
Telefon: arbejde 01- 78 12 l i
Karen Biering-Sørensen
Harrestrupvej 18, 2740 Skovlunde
Telefon: arbejde 02- 97 05 01
Bente Adler Hansen, suppleant
Nørrebrogade 14B, 4., 2200 København N
Telefon: arbejde 01- 78 12 11
Kathrine Udsen, suppleant
Hostrupsvej 16, 3.th., 1950 København V
Telefon: arbejde: 02- 64 91 00
Suppleanterne deltager i arbejdet på lige fod
med bestyrelsesmedlemmerne, men har ikke
stemmeret.

Kontaktpersoner i det 
primærkommunale område:
Albertslund, Tåstrup, Ishøj, Vallensbæk, 
Tårnby og Dragør: John Jønsson 
Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Herlev, Gladsa- 
xe, Glostrup og Farum: Lea Nordentoft. 
Ballerup, Værløse, Søllerød, Lyngby, Gentofte 
Ledøje-Smørum, Birkerød og Hørsholm: Ka
ren Biering-Sørensen.

Det amtskommunale område:
Ingelise Nordenhof (specielt sygehusområdet) 
og John Jønsson.
Det statslige og private område: Hanne Høst 
Suppleant på samtlige områder: Erik Lund  
Overenskomstgruppe og medlem af den centra
le forhandlingsdelegation for FKKA-området:
John Jønsson
Løn- og klubudvalget: Lone Hylander 
Det socialpolitiske udvalg: Ingelise Nordenhof 
Uddannelsesområdet: Kathrine Udsen, - for 
kursusudvalget dog: Grethe H o f f  mann, telefon 
arbejde: 01- 70 41 11.
Bladudvalget: Bente Adler Hansen 
Beskæftigelsesområder, herunder ALU : Erik  
Lund.
Rådighedsvagtgruppen: Karen Biering-Søren
sen

Afdelingskontoret for Københavns 
amt, Vesterbrogade 62 A, 1., 1620 
København V.
Telefon: 01- 22 21 61 
Afdelingssekretær, Jørgen Flyr 
Træffetid: mandag - torsdag 9.00 
- 12.00

Bestyrelsen
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Kreds Vejle Amt
Medlemsmøde
Tirsdag, den 10. februar 1981 - kl. 
19.30 i lokalerne, Nørrebrogade 10, 
2., 7100 Vejle.

Aftenens emne: Det forestående re
præsentantskabsmøde.
Bestyrelsen

Faggrupper
Faggruppen af 
socialrådgivere ansat ved 
narkoinstitutioner m.v.
Referat af bestyrelsesmøde 
i faggruppen d. 8.12.80
Tilstede:
Lisbeth Havemann, Niels K. Dahle- 
rup, Tove lmer, Rie Jørgensen, Eva 
Halgreen, Lasse Rundgaard og Birgit 
Pedersen.

Afbud fra:
Torben Andersen og Bente Høier

1. Godkendelse af referat og dagsor
den:
Dagsorden godkendt. T il referatet: 
Under pkt. 4: Niels ønsker rettet: 
»Alle 5 soc.rdg. (2 fra dagcentret + 3 
fra ungdomsrådgivningen) mødes 
hver anden måned. Ungdomsrådgiv
ningen har stofmisbrugere, men ikke 
dagcentret. - Under pkt. 3: Grænseaf
talemøde DSL, DS og Psykologfore
ning: Eva H. var forhindret i at mø
de, og faggruppen var således ikke re
præsenteret. - Referatet godkendt 
med ovenstående rettelser.
2. Meddelelser
a) Ovenstående grænseaftalemøde 
(fra psykologforeningen Elsa 
Schmidt, fra DS Carsten Andersen og 
fra DSL Jens Asger Hansen)
10.11.80. Eva har fået kort referat af 
Lillian, men der er tilsyneladende ik
ke kommet noget resultat ud af det. 
Det aftales i den forbindelse, at Eva 
fremover tager spørgsmålet om den 
manglende grænseaftale op på lønud
valgsdagsordenen. Det vedtages, at vi 
for hver arbejdsplads’ vedkommende 
såvidt muligt tæller op, hvormange 
stillinger vi siden 1977 er gået »glip« 
af, samt hvilke konkrete sager, der er 
undervejs. Materialet til Eva m.h.t. 
lønudvalgsmøderne. Birgit rykker 
endnu engang C A  for orientering 
samt ønske om møde med Carsten ef
ter overenskomstforhandlingerne. 
Eva sender kopi af tidligere grænseaf- 
tale-referat af 16.5.79 rundt til »op
friskning«.

3. Nyt fra centrene:
Randers kommunes center har for
mentligt kontraktansat socialrådgiver 
som centerleder. Lars undersøger 
nærmere. Umiddelbart er bestyrelsens 
holdning i den forbindelse indtil vide
re, at kontraktansættelse i disse stil
linger må være bedre end slet ingen 
ansættelse m.h.p. at dokumentere vo
res uddannelses anvendelighed.

Århus: Har haft møde m. Klub 47 an
gående problemer med efterbehand
lingsinstitutionen »Perlen«’s udslus
ning i området. Man har fået lovning 
på fremover at få oplyst, hvem der 
bosætter sig i området fra institutio
nen.

København: Dag- og døgncentret har 
haft problemer med en ubesat social
rådgiverstilling gennem 1 Vi år. Kreds
foreningen er gået ind i sagen i for
hold til arbejdsgiveren.

Københavns amt: Den psykiatriske 
konsulent har sagt sin stilling op med 
den officielle begrundelse, at hun fin
der behandlingen uansvarlig p.g.a. le
delsen. Lisbeth checker situationen 
m.h.p. rådgivernes situation. Rygtet 
vil vide, at en pædagog sidder i en 
rdg.stilling.

Odense kommunes ungdomsrådgiv
ning: P.t. 4 arbejdshold og 5 faglære
re, adskilt fra ungdomsrådgivningen, 
hvor der sidder 3 soc.rdg. (i 2 stillin
ger). I ungdomsrådgivningen endvi
dere ansat 6 pædagoger, der tager sig 
af narko-området.

Fyns Amts Dagcenter: Er ved at ind
rette sig i de nye lokaler. Omstruktu
reret, så socialrådgiverne knyttes nær
mere til værkstederne.

Ålborg: God faglig aktivitet. Ialt 10- 
12 soc.rdg. ansat. Man forsøger at få 
yderligere 2 stillinger igennem til at 
tage sig af »de gamle« stofmisbrugere 
(over 25 år).

Esbjerg: Der er blevet ansat en faglæ
rer ved ungdomsrådgivningen.

Ribe Amts Ungdomscenter: Har me
get at lave.

Holstebro: Fremtiden endnu ikke af
klaret (m.h.t. overgang til Ringkø
bing amtsungdomscenter pr. 1.1.81) 
på trods af stort pres for afklaring.

Ringkøbing amt: Har en ungdoms- og 
misbrugsafdeling i forvaltningen. 
Uafklaret, hvorledes kompetencen 
skal fordeles mellem de 2 institutioner 
ved sammenlægningen til amtsung
domscenter. I forbindelse med denne 
sammenlægning har Eva og hendes 2 
kolleger fra Holstebro-centret bedt 
amtet om stillingsbeskrivelser pr.
1.1.80.

Frederiksborg amt: Formaldehyd
forgiftningssagen stadig ikke afslut

tet. Dårlig solidaritet i den forbindel
se i forhold til de forgiftede 2 soc.rdg. 
fra kollegerne. Pædagog-gruppen har 
vist størst evne til solidaritet.

4. Planlægning af seminar:
A d  kursus 1: Den nye ungdomskul
turs udvikling i relation til krisens ud
vikling. Forslag til indledere: forfatte
ren Hans Jørgen Nielsen, een fra P4, 
samt evt. 1 fra en ungdomsklub. 
Forslag til tidspunkt: to. d. 26.2.81 
fra kl. 13.00 til fredag d. 27.2.81 kl. 
14, subs. d. 5. og 6. marts 81. 
Lisbeth kontakter Hans Jørgen Niel
sen og en fra P4 - Tværs.
Eva kontakter 1 fra ungdomsringen. 
Lars checker kursussted i Odder, og 
Niels kontakter »Tre Roser« i Svend
borg.

A d  kursus 2: Hvordan arbejder vi me
todisk med hårdt belastede unge? 
Forslag til tidspunkt: 23.-24. april. 
Forslag til indledere: 1 fra Bøgholt 
(Eva kontakter). 1 fra ungdomspsyki
atrisk (Lisbeth kontakter SHH).

5. Kursusudvalg under faggruppe-be
styrelsen: Lars, Lisbeth, Niels og Eva. 
Eva stiller kursusprogram op på 
grundlag af tilbagemeldinger fra de 
andre i kursusudvalget inden for 1 
uge. Indrykkes i »Socialrådgiveren«.

6. Stofsituationen:
Tendens til »vaklen i geledderne« 
m.h.t. metadon rundt omkring, må
ske p.g.a. den omfattende pressedæk
ning p.t. Medarbejderne ved behand
lingsinstitutionerne oplever, ikke at få 
optaget deres indlæg i debatten.

1 den forbindelse drøftes den tidligere 
plan om temanummer af »Socialråd
giveren«. Denne plan opgives, men vi 
satser i stedet på at bringe et par artik
ler om metadon af Kaj Bengtsen, 
samtidig med tidligere aftalte intervi
ew med Lisbeth. Lars kontakter »So
cialrådgiveren« m.h.p. at finde tids
punkt. Ønske om at få indlæggene 
snart a.h.t. den verserende dagblads- 
debat.

7. Medlemskartotek:
Udskydes p.g.a. tidnød. Lisbeth har 
dog indkøbt en dertil egnet sort kasse.
8. Evt.:
Lars efterlyser diskussion af: 1) hvil
ke klienter, vi skal behandle i ung
domscentrene, samt 2) diskussion a f 
brugen a f familiepleje, gerne på 
grundlag af nyt cirkulære om famili
epleje, som forventes at ligge klar en 
gang i januar. Diskussionerne af disse
2 punkter må tages op næste gang.

Næste møde:
Mandag d. 26. jan. i foreningens lo
kaler. Husk oplysningerne til fag
gruppens medlemskartotek!!
Referent,
Birgit
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Sekretariatet Stillings
annoncer

Skatteservice - OBS! OBS!
DE FLES TE  M E D L E M M E R  A F  DS K A N  VED  U D FY LD E LS E  A F  
SELV A N G IV ELS EN  M E D  FO R D E L  A N V E N D E  D ET  SÆ RLIGE 
LØ N M O D T A G E R FR A D R A G  I STED ET  FO R  D ET  FAS TE  P Å  2.000 
KR.

Kontingenterne til DS og FTF-A har i 1980 udgjort følgende beløb:
Kontingent til DS for aktive medlemmer:
Januar kvartal kr. 395,00
April kvartal kr. 395,00
Juli kvartal kr. 395,00
Oktober kvartal kr. 405,00

Ialt kr. 1590,00

Kontingent til FTF-A

(for heltidsforsikrede) (for deltidsforsikrede)
Januar kvartal kr. 273,00 kr. 207,00
April kvartal kr. 273,00 kr. 207,00
Juli kvartal kr. 273,00 kr. 207,00
Oktober kvartal kr. 279,00 kr. 210,00

Ialt kr. 1098,00 kr. 831,00

Til
orientering
Dansk Selskab for 
Sundhedsuddannelserne
afholder medlemsmøde onsdag den 
11. februar 1981, kl. 19.30 i Auditori
et, Panum-instituttet, Blegdamsvej 
3b, 2200 København N om

Forstår sundhedsprofessionerne at 
behandle og omgås ældre mennesker?

Repræsen
tantskabs
møde
Februar 1981
Mødet afholdes på »Klar
skovgård«, ved Korsør i 
perioden 12.-14. februar 
1981.

Blokader
Sømændenes Forbund 
Dansk Socialrådgiverforening har be
sluttet at etablere blokade mod Sø
mændenes Forbund.

Baggrunden for blokaden er uretmæs
sig bortvisning af en socialrådgiver.

Blokaden vil blive ophævet, når sagen 
om bortvisning er afklaret, og aftale 
om løn- og ansættelsesvilkår er indgå
et.

Vejle amt
Det er forbudt medlemmer af Dansk 
Socialrådgiverforening at tage ansæt
telse i følgende stillinger i Vejle Amt.

1. Socialrådgiverstillingen som koor
dinerende ved Vejle amts sygehu
se.

2. Socialrådgiverstillingen som koor
dinerende ved alkoholambulatori
et i Vejle amt.

Blokaden er besluttet på hovedbesty
relsesmødet den 12. juni 1979 som en 
protest mod Amtsrådsforeningens en
sidige lønfastsættelse.

Til medlemmer og annoncører
Vedrørende stillingsopslag i Socialrådgi
veren bedes man være opmærksom på ne
denstående retningslinier:

Dansk Socialrådgiverfornings 
love
§ 5 Hvis det af et stillingsopslag fremgår, 

at der - evt. blandt andre - ønskes an
søgere med uddannelse som social- 
rådgivere/socionom, må stillingen ik
ke søges, før den er opslået ledig gen
nem forbundet.

Hvis det af et stillingsopslag fremgår, 
at ansættelsesvilkårene ikke på for
hånd er godkendt af forbundet, påhvi
ler det medlemmer, der ønsker at 
søge stillingen, at drøfte sagen med 
forbundets ledelse.

Almindelige opslag
Dansk Socialrådgiverforening vil henstille, 
at stillingsopslag i fagbladet som mini
mum indeholder følgende:
1. Ansættelsesmyndighed
2. Tjenestested
3. Tiltrædelsessted
4. Stillingsbetegnelse
5. Den ugentlige arbejdstid
6. Løn- og ansættelsesforhold

Her præciseres, i henhold til hvilken o- 
verenskomst/aftale ansættelsen finder 
sted. Lønramme bør angives.

7. Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen må ikke være under 
14 dage i henhold til KTU-aftale om op
slag af stillinger.

8. Eventuelt øvrige ansættelsesvilkår 
Dansk Socialrådgiverforening accepte
rer bemærkningen »kvalificeret ansø
ger haves«, men ikke, at det er en for
udsætning for at få stillingen, at man 
har bil.

Opslag med bemærkninger
Dansk Socialrådgiverforenings standard
bemærkninger under de enkelte stillings
opslag vil fremover indskrænke sig til føl
gende:
»For kort ansøgningsfrist«

»Ansøgere bedes rette telefonisk henven
delse til sekretariatet før ansættelsen« 
Når medlemmer anmodes om at henvende 
sig til foreningens sekretariat om en be
stemt stilling, kan der være mange årsa
ger, f.eks. at sekretariatet har supplerende 
oplysninger til interesserede, eller at fore
ningen har løbende forhandlinger om stil
lingen.
»Dansk Socialrådgiverforening kan ikke 
på det foreliggende grundlag afgøre, om 
den løn, der tilbydes, er i overensstemmel
se med foreningens krav«

»Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til 
denne stilling have en frigørelsesattest for
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at få supplerende dagpenge. Evt. ansøge
re kan kontakte arbejdsgiveren og få op
lyst, om frigørelsesattest gives«.

»Dansk Socialrådgiverforening gør op
mærksom på, at du inden ansøgning bør 
kontakte ALU eller de arbejdsløses kon
taktperson i kredsforeningen, for at sikre 
dig, at længst ledig princippet overhol
des«.

Ved ansættelse
Ved ansættelse i en ny stilling er det vig
tigt, at såvel løn- som ansættelsesvilkår 
aftales og nedskrives i et ansættelses
brev.

Ved ansættelsesvilkår forstås, hvorvidt 
man f.eks. er ansat som tjenestemand på 
overenskomst, i henhold til funktionærlo
vens regler osv.

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i an
sættelsesforholdet, kan medlemmer altid 
henvende sig til sit afdelingskontor eller 
sekretariatet.

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Norge

Kuratorstilling i Norge 
Kristiansand Kommune
Ved sosialkontorets distriktskontor for 
Vågsbygd, Kr.sand, er det ledig stilling 
som kurator med snarlig tiltredelse. Kon
toret har 7 ansatte, og skal betjene en by
del på omlag 18.000,- mennesker.
Kontoret utgjør en del av bydelens helse- 
og sosialsenter. Vi arbeider etter familie- 
behandlingsprinsippet - og vi har varierte 
arbejdsopgaver - også med innvandrere og 
flyktninger. Stillingen ønskes besatt av sø
kere med sosionomeksamen. Lønn etter 
l.tr. 13-17 (N.kr. 73.820,- 87.633 pr. år). Pen
sjonsordning.

Kommunen vil prøve å hjelpe til med å 
skaffe bolig.

Kristianssand har daglig ferjeforbindelse 
med Danmark.

Nærmere opplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til distriktsleder A. 
Moen - tlf. Norge - 042/10600.
Søknad med kopi av vitemål og attester 
sendes Kr.sand kommune, personalavde- 
lingen, postboks 427, 4601 Kr.sand S. Nor
ge, innen 18.2.1981.

Rana Kommune 
Sosialkurator
Ved Rana sosialkontor, behandlingsavde- 
lingen, er det ledige stillinger for sosialku-

ratorer med tiltredelse snarest. 
Arbeidsområdet omfatter generelt klient- 
arbeid etter familiebehandlingsprinsippet. 
Behandlingsavdelingen har ialt 7 stillin
ger, 1 avd.leder og 6 kuratorer, som arbei
der distriktsvis. Kontoret er for øvrig orga- 
nisert i adm.avd., barnehageavd., avd. for 
hjemtjenester og eldreomsorg samt ute- 
kontakt.
Der søkes etter personer med sosionomut- 
danning og helst praksis. Søkere med an- 
nen relevant utdaning kan komme i be- 
traktning for midlertidig tilsetting 1 år om 
gangen.

Sosialkurator lønnes i Itr. 13-17. Brutto 
årslønn i Itr. 13 er kr. 73.820 og i Itr. 17 kr. 
87.633. Søkere med annen utdanning og 
praksis gis lønn etter kvalifikasjoner. For
øvrig vanlige kommunale ansettelses- og 
arbejdsvilkår. Kommunen er behjelpelig 
med å skaffe leilighet.
Søknad med bekreftede kopier av vitnemål 
og attester sendes Rana kommune, perso- 
nalkontoret, postboks 173, 8601-Mo, innen
3. mårs 1981.

Norge
Presteseter sykehus
Oppland fylkes psykiatr. sykehus
Sosionom
Ved vår sektoravdeling Sør er ledig stilling 
for sosionom. Sykehuset har i alt 5 sosio
nomstillinger, hvorav 3 er besatt. Sykehu
set ligger i V. Toten kommune, 18 km. fra 
Gjøvik og 110 km. fra Oslo. Den tilsatte so
sionom vil bli knyttet til en langtidsavde- 
ling med ca. 25 pasienter og en aktiv nev- 
roseavdeling med ca. 10 pasienter. Sosio- 
nomen vil inngå i et tverrfaglig behand
lingsteam på sine avdelinger og delta i 
stabsmøter, fellesmøter og gruppemøter 
hvor behandling, opplegg og attføringstil- 
tak biir diskutert. Ved utskrivelsen av en 
pasient vil sosionomen også være med i 
ettervernsarbeidet. Sykehuset vil være be
hjelpelig med å skaffe bolig.
Nærmere opplysninger kan fås ved hen
vendelse til sosionom Ingunn Rise Sveen, 
tlf. 061-97730 mellom kl. 08 og 15.
Søknad sendes Presteseter sykehus, per- 
sonalkontoret, 2840 Reinsvoll, Norge, in
nen 3 uker fra utlysningsdato.

Københavns området

Greve kommune
Social- og sundhedsforvaltningen 
Fuldmægtig
I social- og sundhedsforvaltningen er en 
stilling som fuldmægtig i bistandsafdelin
gen ledig til besættelse pr. 1.4.1981 eller 
snarest derefter.
Pågældende skal være koordinerende 
medarbejder i forvaltningens bistandsaf
deling, som omfatter 17 sagsbehandlere 
og 17 sekretærer fordelt på 4 grupper. Her
udover kommer en tværgående admini
strationsgruppe.
Arbejdet vil primært være af koordineren- 
de/administrativ karakter og skal udføres i

tæt samarbejde med 2 øvrige koordineren
de medarbejdere.
Den, som ansættes, må have et indgående 
kendskab til den sociale lovgivning, herun
der bistandsloven samt have kendskab til 
arbejdet i en bistandsafdeling.

Endvidere er det nødvendigt med gode 
samarbejdsevner såvel inden for afdelin
gen som i forhold til forskellige samar
bejdspartnere.
Såvel kommunalt uddannede, gerne med 
videregående uddannelse fra Danmarks 
Forvaltningshøjskole som socialrådgiver
uddannede, gerne med administrativ erfa
ring, kan komme i betragtning.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gæl
dende overenskomster.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos 
Finn Voss eller Lene Jørgensen på telf. 02- 
90 04 00.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse samt kopi af 
eksamensbevis m.v. skal være fremsendt, 
således at det er Greve kommune i hænde 
den 18.2.1981.
Greve Kommune 
Personalekontoret 
Holmeagervej 2 
2670 Greve Strand

Dansk Socialrådgiverforening 
Vikar for afdelingssekretær
Kredsforeningen for Frederiksborg Amt 
søger en barselsvikar 20 timer ugentlig 
med tjeneste på afdelingskontoret i Hille
rød, tiltrædelse ca. 1.3.81.
En beskrivelse af arbejdsområdet findes i 
DS-håndbogen, afsnit 5,55.
Nærmere oplysninger kan fås hos afde
lingssekretær Sussi Lester, tlf. 02- 25 35 
26.
Stillingen aflønnes efter overenskomst for 
socialrådgivere ansat i Dansk Socialråd
giverforening med lønramme 21/24 med et 
tillæg på 8010 kr. i årligt grundbeløb. 
Ansøgning stiles til Kredsforeningen for 
Frederiksborg Amt og sendes til kredsfor
mand Hanne Kegnæs, Holløsegade 8, 
3210 Vejby senest d. 18.2.81.

Karlebo Kommune 
Rådgiver til bistandsafdelingen
Til social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling søges en kommunalud- 
dannet eller socialrådgiveruddannet med
arbejder fra d. 1.2.1981.
Stillingen er på 40 timer ugentlig. Ansøge
re med erfaring på arbejdsområdet vil 
blive foretrukket.
Løn i henhold til overenskomst mellem 
Kommunernes Landsforening og de fagli
ge organisationer.
Kvalificeret ansøger til stillingen haves. 
Yderligere oplysninger hos afdelingsleder 
Jørgen Klausen, tlf. 86 44 11, lok. 369. 
Ansøgningen bedes stilet til Karlebo By
råd, Rådhuset, 2980 Kokkedal. 
Ansøgningsfrist: 18.2.81.
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Sidste frist
for indrykning af stillingsannon
cer vil for de følgende numre væ
re:

Sidste frist: Udkommer:

nr. 5: 18. februar 4. marts
nr. 6: 4. marts 18. marts
nr. 7: 18. marts 1. april
nr. 8: 1. april 15. april
nr. 9: 9. april 29. april
nr. 10: 29. april 13. maj
nr. 11: 13. maj 27. maj
nr. 12: 22. maj 10. juni
nr. 13: 10. juni 24. juni
nr. 14: 24. juni 8. juni
nr. 15: 8. juli 22. juli
nr. 16: 22. juli 5. august
nr. 17: 5. august 19. august
nr. 18: 19. august 2. september
nr. 19: 2. september 16. september
nr. 20: 16. september 30. september
nr. 21: 30. september 14. oktober
nr. 22: 14. oktober 28. oktober
nr. 23: 28. oktober 11. november
nr. 24: 11. november 25. november
nr. 25: 25. november 9. december
nr. 26: 9. december 23. december

Roskilde Amtskommune 
Amtsungdomscentret 
Socialrådgiver - 40 timer ugentlig
Roskilde Amtsungdomscenter er et nyop
rettet behandlingstilbud til unge med stof
eller alkoholproblemer, eller andre psyki
ske og sociale vanskeligheder.
Centrets døgninstitution, Skedebjerggård, 
der er beliggende lidt nord for Himmelev, 
skal modtage 7 unge i længerevarende 
døgnophold, og på institutionens værkste
der 8 unge med egen bolig.
Til centret knyttes en mindre rådgivnings
afdeling med en socialrådgiver og en psy
kolog, med foreløbig placering ved døgn
institutionen.
Der sigtes på en samtidig ansættelse af 
hele medarbejdergruppen: pædagogisk- 
og værkstedspersonale og rådgivnings
personale.
Til tiltrædelse 1. april 1981 søges en soci
alrådgiver, fortrinsvis med erfaring fra pri
mærkommunale socialforvaltninger og 
gerne med erfaringer fra arbejde med stof
misbrugere.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening, skalatrin 19-26 + særligt tillæg 
5.870 kr. i årligt grundbeløb.
Yderligere oplysninger kan fra 4. februar 
1981 fås ved henvendelse til forstander El
sa Schmidt, tlf. (02) 75 50 22, eller evt. pri
vat (01) 37 28 01.
Ansøgning bilagt relevante oplysninger 
om uddannelse og tidligere ansættelse 
bedes fremsendt inden 18. februar 1981 til 
Roskilde Amtsungdomscenter, St. Valby- 
vej 150, Himmelev, 4000 Roskilde.

Genopslag

Børne- og ungdomskonsulent
Social- og sundhedsforvaltningen i København, Bistandsafdelingen, søger snarest en 
konsulent, fortrinsvis til opgaver vedrørende børn og unge.
Stillingen opslås påny, da der ved tidligere opslag ikke indkom et tilstrækkeligt antal an
søgninger.
Arbejdet forudsætter jævnlige besøg i børne- og ungdomshjem, kostskoler, private pleje
hjem m.v., i hvilke børn og unge, der i henhold til bistandsloven er under socialforvaltnin
gens forsorg, har ophold. Det påhviler konsulenten at formidle løbende kontakt mellem 
barnet/den unge, forældrene, institutionen og socialforvaltningen samt at give råd og vej
ledning til barnet/den unge på anbringelsesstedet.
Hovedvægten af arbejdsområdet vil ligge i Roskilde og Storstrøms amtskommuner, hvor
for der afhængigt af bopæl må regnes med en betydelig rejsevirksomhed med fravær fra 
hjemmet i flere dage ad gangen. Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til gældende reg
ler.
Stillingen er placeret i lønramme 19 (ikke tjenestemandsstilling).
Det bemærkes, at ansøgere gennem uddannelse eller tidligere beskæftigelse må have er
hvervet sig indsigt og erfaring i socialpædagogisk arbejde.
Tidligere indsendte ansøgninger til dette opslag vil blive medtaget til bedømmelse ved 
nærværende stillingsbesættelse.
Ansøgning med udførlige oplysninger om uddannelse, nuværende og tidligere beskæfti
gelse, bilagt afskrift af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger, indsendes inden 
den 18. febr. til social- og sundhedsforvaltningen i København, personaleafdelingen, 
Njalsgade 13. 2300 København S.

Tårnby Kommune 
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen er en stilling som sagsbehandler ledig til besættel
se fra 1. april 1981.
Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver/kommunalt uddannet sagsbehandler med 
praktisk erfaring inden for bistandslovens arbejdsområde.
Arbejdet vil omfatte klientbehandlende sager i en af forvaltningens rådgivergrupper, og 
der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren er indstillet på såvel selvstændigt arbejde som 
samarbejde med gruppens øvrige medlemmer.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale eller overenskomst indgået med faglig orga
nisation.
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis med oplysning om tidligere ansættelse m.v. 
må være Tårnby kommunalbestyrelse, Tårnby rådhus, 2770 Kastrup, i hænde senest 18. 
februar 1981.

Frederiksværk Kommune 
Vikar til rådgivningsafdelingen
Til social- og sundhedsforvaltningen søges i perioden fra 1. april 1981 til 1. august 1981 
vikar med teoretisk og praktisk kendskab til arbejdet på et bistandskontor. Arbejdstiden 
vil være 40 timer ugentlig. (Fuld tid).
Vikaren må være indstillet på, at der kan forekomme hjemmebesøg hos klienter eller an
dre udgående arbejdsopgaver, som på grund af kommunens udstrækning gør eget be
fordringsmiddel ønskeligt. Befordringsgodtgørelsen ydes i henhold til statens regler. 
Stillingen kan søges af socialrådgivere og kommunalt uddannede og aflønnes efter gæl
dende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverfore
ning eller HK.
Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til fuldmægtig Steen Lind Erik
sen, tlf. 02- 12 10 22, lokal 213.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopier af 
eksamensbeviser og eventuelle referencer bedes indsendt til Frederiksværk Byråd, Råd
hus C, 3300 Frederiksværk, senest den 18. februar 1981.
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Græsted-Gilleleje Kommune 
Sagsbehandler
Ved kommunens social- og sundhedsforvaltning er 1 stilling som sagsbehandler ledig til 
besættelse snarest. Stillingen ønskes besat med en kommunalt uddannet med erfaring 
inden for bistandsloven eller med en socialrådgiver.
Arbejdet vil omfatte alsidig klientbehandling i forvaltningens rådgiverafdeling, og der vil 
blive lagt vægt på, at ansøgere er indstillet på såvel selvstændigt arbejde som samarbej
de med øvrige gruppemedlemmer, samt opsøgende virksomhed.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og HK eller Dansk Socialrådgiverforening. På grund af kommunens geo
grafiske udstrækning vil eget køretøj være en fordel, og kørsel i kommunens tjeneste 
godtgøres efter statens regler.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Edel Nielsen, tlf. (02) 29 18 
20, lok. 23 eller socialinspektør Ib Hansen, lok. 13.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af ek
samenspapirer m.v. indsendes inden 16. febr. 1981 til Græsted-Gilleleje Byråd, Rådhuset, 
3250 Gilleleje.

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Sjælland og øer

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Københavns |||||||||
Kommune

Socialrådgiver
I social- og sundhedsforvaltningen, institutionsafdelingen, er en stilling som honorarløn
net socialrådgiver ledig til besættelse snarest.
Stillingen er placeret i driftsafsnittet for daginstitutioner, sektion for pladsanvisning og 
dagpleje, der koordinerer de lokale dagpleje- og pladsanvisningskontorer, varetager de 
principielle sager for området og - igennem et visitationsudvalg - ressourcefordelingen af 
daginstitutionspladser - herunder placering af børn med fysiske og/eller psykiske handi
caps i daginstitutioner.
Stillingen aflønnes med et honorar, der svarer til lønramme 14/17.
Ansøgning bilagt afskrift af eksamensbevis og eventuelle anbefalinger indsendes til so
cial- og sundhedsforvaltningen i København, personaleafdelingen, Njalsgade 13, 2300 
København S, senest den 18. februar 1981.
Opslag nr. 3 A/81 bedes anført.

Værløse Kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som deltidsbeskæftiget sagsbehandler i social- og sundhedsforvaltningen er 
ledig til besættelse pr. 1.3.1981 eller snarest muligt derefter.
Den ugentlige arbejdstid er 20 timer. Kommunen har flextid.
Arbejdsområdet omfatter vejledning og rådgivning samt sagsbehandling for personer 
med vidtgående fysiske og psykiske handicap.
Stillingen er tilknyttet en særlig gruppe, der varetager ovennævnte arbejdsopgaver. Grup
pen er for tiden en stabsfunktion, men der foregår overvejelser om ændringer i social- og 
sundhedsforvaltningens organisation.
Stillingen ønskes besat med en kommunalt uddannet inden for bistandslovens område, 
eller med en socialrådgiver eller med anden relevant uddannelse.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale. Varig ansættelse som tjeneste
mand kan forventes efter tilfredsstillende prøvetid.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Grethe Bram Nis
sen, tlf. (02) 48 01 00, lokal 326.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt kopi af eksa
mensbeviser m.v. indsendes senest den 18.2.1981 til Værløse kommune, løn- og persona
lekontoret, Stiager 2, 3500 Værløse.

DS-kommentar: Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til denne stilling have en frigørelses
attest for at få supplerende dagpenge. Evt. ansøgere kan kontakte arbejdsgiveren og få 
oplyst, om frigørelsesattest gives.

Genopslag

Vestsjællands Amtskommune 
Socialrådgiver
Ved socialrådgivertjenesten på Amtshos
pitalet i Nykøbing Sj. (psykiatrisk hospital) 
er en stilling som socialrådgiver ledig til 
besættelse snarest.
Ansættelsen sker i henhold til overens
komst mellem Amtsrådsforeningen i Dan
mark og Dansk Socialrådgiverforening. 
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til ledende socialrådgiver Jacob Jen
sen, tlf. (03) 41 14 14.
Ansøgning bilagt eksamensbevis og evt. 
anbefalinger bedes sendt til Vestsjæl
lands amtskommune, Slagelsesvej 7, 4180 
Sorø, og må være amtskommunen i hæn
de senest den 14. februar 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Suså Kommune 
Sagsbehandler-vikar
I social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling er en vikar-stilling på 20 ti
mer ledig fra 1/3-81 til 1/9-81. 
Arbejdsområdet omfatter rådgivning og 
vejledning inden for bistandslovens områ
de, samt forberedelse af ansøgninger om 
førtidspension.
Stillingen kan søges af socialrådgivere el
ler kommunalt uddannede sagsbehandle
re.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til fuldmægtig Hans Jørgen Jensen, 
tlf. (03) 64 61 26, lokal 216.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt evt. eksa
menspapirer og anbefalinger sendes til 
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 
Glumsø, inden den 18. februar 1981.

DS-kommentar: Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses- 
attest gives.
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Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Langebæk Kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved social- 
og sundhedsforvaltningen er ledig til be
sættelse pr. 1. marts 1981 eller snarest 
derefter.

Stillingen ønskes besat med en socialråd- 
giver/kommunalt uddannet sagsbehandler 
eller en medarbejder med tilsvarende kva
lifikationer.

Arbejdsområdet omfatter klientkontakt, 
rådgivning og sagsbehandling inden for 
bistands- og pensionslovens områder. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og den respektive 
faglige organisation.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Ove Danielsen, 
tlf. (03) 79 52 00, lokal 224.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af 
eksamensbeviser og eventuelle anbefalin
ger indsendes senest den 16. februar 1981 
til:
Langebæk kommune 
Østergårdsstræde 1A 
4772 Langebæk

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Møn Kommune
Social- og sundhedsforvaltningen 
Socialrådgiver/sagsbehandler
Med tiltrædelse snarest muligt søges en 
socialrådgiver eller kommunalt uddannet 
medarbejder med praktisk erfaring inden 
for bistandslovens arbejdsområde. 
Arbejdet vil omfatte klientbehandlende sa
ger i rådgivergruppe, og der vil blive lagt 
vægt på, at ansøgeren er indstillet på så
vel selvstændigt arbejde som samarbejde 
med gruppens øvrige medlemmer. 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og den respektive 
faglige organisation.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Robert H. Peder
sen, tlf. (03) 81 55 55, lokal 252.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af 
eksamensbeviser og eventuelle anbefalin
ger indsendes senest 18. februar 1981 til: 
Møn byråd 
Storegade 56 
4780 Stege

Dansk Flygtningehjælp 
Tre konsulenter
I forbindelse med Montagnardprojektets 
afslutning i flygtningehjælpens regi, søger 
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP pr. 1.3.1981 
een konsulent og pr. 1.4.1981 to konsulen
ter til udgående social- og uddannelses
mæssig kontakt med montagnardgrupper- 
ne, i reglen 4-6- personer, der er integreret i 
kommuner på Sjælland. Arbejdet omfatter 
endvidere koordinering af samarbejde 
med kommunernes socialforvaltninger 
samt reference til Dansk Flygtningehjælp, 
herunder koordinering af kommunernes 
henvendelser til Dansk Flygtningehjælp. 
En af stillingerne vil formentlig indebære 
en del besøg på højskoler og EFG-uddan- 
nelsessteder i Jylland. Det kan yderligere 
oplyses, at på grund af arbejdets karakter, 
kan normal arbejdstid ikke påregnes over
holdt.
Ansøgere med uddannelse som socialråd
giver, lærer eller evt. socialpædagog fore
trækkes. Kendskab til Montagnardprojek- 
tet, eller til integrationsarbejde en betin
gelse.
Løn i henhold til gældende overenskomst 
med respektive fagorganisation. 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan 
indhentes hos Montagnardprojektets for
stander H. J. Leer, på telefon 03- 52 21 62. 
Skriftlig ansøgning bilagt uddannelsespa
pirer og eventuelle referencer fremsendes 
til:
Dansk Flygtningehjælp, Administrations
chef Elon Henriksen, Kronprinsessegade 
4, 1002 København K, inden 18.2.1981.

DS-kommentar: Ansøgere bedes rette tele
fonisk henvendelse til sekretariatet før an
sættelsen.

Ringsted Kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen, vi
sitations- og økonomiafdelingen er en ny
oprettet stilling som visitator/sagsbe- 
handler ledig til besættelse pr. 1. april 
1981 eller efter aftale. Stillingen er norme
ret til 40 timer ugentlig.
Arbejdsopgaverne vil bestå i 1. gangssam
taler med alle, der ønsker bistand eller vej
ledning inden for bistandslovområdet, he
runder indhentning af relevante oplysnin
ger og udarbejdelse af beregning vedrø
rende økonomisk hjælp.
Visitator forventes desuden at skulle udfø
re akut rådgivningsarbejde i såvel nye hen
vendelser som i løbende sager, herunder 
vurdere rådgivningsbehovet fremover med 
henblik på eventuel viderevisitation til råd
givningsafdelingen.

Stillingen kan søges af personer med soci
alformidleruddannelse eller DK I og DK II 
kombineret med et indgående kendskab til 
bistandslovområdet og praktisk erfaring 
som sagsbehandler inden for samme. 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
aftale/overenskomst melllem Kommuner
nes Landsforening og vedkommende fag
lige organisation, idet optjent anciennitet

kan forventes overført efter gældende reg
ler.

Der er indført flex-tid.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Karen 
Støvring eller fuldmægtig Birgit Stage, tlf. 
03- 61 20 50.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser og 
eventuelle anbefalinger indsendes til 
Ringsted Byråd senest d. 18. februar 1981. 
Ringsted Byråd 
Rådhuset 
4100 Ringsted

Fyn

En stilling som forsorgsassistent i lønram
me 14/17 ved statsfængslet i Ringe er le
dig til besættelse snarest.
Ansøgning sendes inden 14 dage til in
spektøren for statsfængslet i Ringe, 5750 
Ringe.

Odense Kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Områdekontor Centrum:
Til områdekontorets pensionsafdeling 
søges med tiltrædelse snarest muligt en 
fuldtidsbeskæftiget sagsbehandler (soci- 
alrådgiver/kommunalt uddannet assi
stent) til sagsbehandling inden for pensi
onslovens område.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
aftale/overenskomst mellem Kommuner
nes Landsforening og HK/Dansk Social
rådgiverforening.

Ansøgning bilagt kopi af personlige papi
rer sendes til Odense Magistrat, 3. afde
ling, Personalekontoret, Postboks 342, 
5100 Odense C, senest 14 dage fra annon
cens dato.

Årslev Kommune 
Socialrådgiver
Social- og sundhedsforvaltningen søger 
fra 1. marts 1981 en socialrådgiver. 
Arbejdsområde:
Rådgivning og vejledning, kontanthjælp, 
børn og unge, pensionsansøgninger, støt
te til handicappede m.v. 
Kvalifikationsønsker:
God teoretisk baggrund, kendskab til ar
bejdsområderne samt kendskab til arbej
det i en socialforvaltning.
Aflønning:
Efter overenskomst mellem Kommuner
nes Landsforening og Dansk Socialrådgi
verforening.

Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Lauge Olsen eller 
socialrådgiver Per Chr. Nielsen, tlf. (09) 99 
14 27. Ansøgning bilagt kopi af eksamens
beviser m.v., stilet til Årslev kommune, By
stævnet 21, 5792 Årslev, bedes indsendt 
inden 12/2 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.
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Vikar for socialrådgiver 
Psykiatrisk afdeling 
Svendborg Sygehus
Vikar for socialrådgiver under barselsorlov 
og sommerferie søges i tiden 25. maj til 25. 
oktober 1981.
Arbejdstid: 20 timer ugentlig.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.

Ansøgning bilagt eksamenspapirer og an
befalinger sendes til:
Administrationen, Svendborg Sygehus, 
5700 Svendborg.

Ansøgningsfrist: 15. feubruar 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

DS-kommentar: Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.

Munkebo kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og 
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse pr. 1. marts 1981 eller snarest deref
ter.
Arbejdet omfatter almindelig rådgivning 
og vejledning, sags- og klientbehandling i 
henhold til Bistandsloven, samt ansøgnin
ger om sociale pensioner.
Stillingen kan søges af socialrådgivere og 
kommunalt uddannet personale. Løn- og 
ansættelsesforhold sker i henhold til over
enskomst mellem Kommunernes Lands
forening og vedkommende faglige organi
sation.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
indhentes hos socialinspektør Jørgen Jør
gensen eller fuldmægtig Birgit Christen
sen, tlf. 09- 97 41 08.
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæftigelse bilagt kopi 
af eksamensbeviser og anbefalinger sen
des inden den 19. februar 1981 til: 
Munkebo kommune 
Rådhuset 
Bycentret 
5330 Munkebo

Sønderjylland

Aabenraa Kommune 
Socialrådgiver
En nynormeret stilling som socialrådgiver 
ved kommunens social- og sundhedsfor

valtningen, afdelingen for børn og unge er 
ledig til besættelse snarest muligt. 
Stillingen ønskes besat med en medarbej
der, der har kendskab til og erfaring med 
arbejdet i en kommunal social- og sund
hedsforvaltning.
Arbejdsområdet er personlig rådgiver i be
grænset omfang, sagsbehandling i forbin
delse med børn og unge, herunder kontakt 
og samarbejde med diverse myndigheder 
og institutioner og konsulentbistand over 
for kommunens øvrige personale i spørgs
mål vedr. børn og unge samt børn med 
vidtgående fysisk og psykisk handicap. 
Løn- og ansættelsesforhold i h.t. gælden
de overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og Dansk Socialrådgiver
forening.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. (04) 
62 12 00, lokal 300 eller 302.
Flexordning forefindes.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af 
eksamensbeviser m.v. bedes senest den 
12. februar 1981 indsendt til Aabenraa 
Kommune, Personale- og lønningskonto
ret, Rådhuset, 6200 Aabenraa.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Sønderborg Kommune 
Socialrådgiver
I social- og sundhedsforvaltningen er en 
stilling ved ungdomsrådgivningen ledig til 
besættelse snarest muligt.

Arbejdet vil omfatte almindeligt rådgiv
ningsarbejde inden for socialforvaltnin
gens ungdomsrådgivning m.m., herunder 
opsøgende arbejde med henblik på anbrin
gelse af børn i døgnpleje og tilsynsarbejde 
i disse hjem. Det vil være ønskeligt, at an
søgere er i besiddelse af førerbevis. 
Ansættelse og aflønning henføres til afta
le mellem Kommunernes Landsforening 
og HK/Dansk Socialrådgiverforening vedr. 
socialrådgiveruddannet personale. 
Ansøgning, bilagt kopi af eksamensbevi
ser, evt. udtalelser m.v., indsendes til Søn
derborg kommune, løn- og personalekon
toret, rådhuset, 6400 Sønderborg, senest 
den 14. februar 1981. Ansøgningen bedes 
mærket »stilling nr. 0181/04«.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Østjylland

Ungdomspension Skejby 
Kriminalforsorgen
Forsorgsassistent/socialrådgiver 14/17, 
søges pr. 1.3.1981.
Vi eksperimenterer med blanding af klien
ter og ikke-klienter og udflytning i grupper. 
Der er brug for at gå aktivt og praktisk ind i 
gruppearbejde på pensionen og udenfor. 
Kontant, engageret holdning en fordel. 
Skiftende arbejdstider. Det er hårdt, men 
vi har godt kammeratskab.

Varig ansættelse efter mindst 2 års prøve
tjeneste.

Ansøgningen skal være ungdomspensio
nen i hænde senest 15.2.1981.
Allerede indsendte ansøgninger til tidlige
re stillingsopslag i nr. 26 tages i betragt
ning.
Ungdomspensionen Skejby 
P. O. Pedersens Vej 1 
8200 Århus N 
Tlf. 06- 16 71 11

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Grenaa Kommune 
Kommunal assistent/ 
socialrådgiver
Ved Grenaa kommunes social- og sund
hedsforvaltning er en stilling som kommu
nal assistent/socialrådgiver ledig til be
sættelse snarest mulig.
Pågældende vil blive beskæftiget i bi
standsafdelingen og stillingen ønskes be
sat enten af en assistent med erfaring fra 
tidligere arbejde i en socialforvaltning el
ler af en socialrådgiveruddannet medar
bejder.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
gældende overenskomst.
Den gensidige prøvetid vil være 3 måne
der.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til socialchef A. Lar
sen, tlf. (06) 32 15 88.
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi
er af eksamenspapirer og evt. udtalelser, 
fremsendes senest den 20. februar 1981 til 
Grenaa byråd 
Torvet 3 
8500 Grenaa

Genopslag

Give Kommune
Sagsbehandler
Social- og sundhedsforvaltningen
En stilling som sagsbehandler i forvaltnin
gens rådgivergruppe er ledig til besættel
se snarest eller efter nærmere aftale. 
Arbejdet omfatter rådgivning i henhold til 
bistandsloven, samt forberedelse af før
tidspensionsansøgninger, hvorfor kend
skab til disse områder vil være en fordel. 
Stillingen ønskes besat med en socialråd- 
giver/kommunalt uddannet sagsbehand
ler.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
aftale med Kommunernes Landsforening 
og de forhandlingsberettigede organisati
oner.
Yderligere oplysninger vedrørende stillin
gen kan fås ved henvendelse til socialin
spektør Peter Ryholt, tlf. 05- 73 15 11, lokal 
169.
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevi
ser m.v. samt oplysning om uddannelse, 
nuværende og tidligere beskæftigelse ind
sendes senest den 23. februar 1981 til: 
Give kommune 
Rådhusbakken 9 
7323 Give
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Hinnerup kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler/barselsvikar
Et barselsvikariat som sagsbehandler ved 
social- og sundhedsforvaltningens rådgi
vergruppe opslås ledig i 22 uger fra 
09.03.1981.
Vikariatet er på 40 timer ugentlig. Der er 
flextidsordning.
Arbejdet omfatter sædvanlig sagsbehand
ling og klientarbejde inden for områderne 
bistandslov, pensionslovgivning m.v. 
Vikariatet ønskes besat med en uddannet 
socialrådgiver eller en Kommunalt uddan
net sagsbehandler.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og Dansk Socialrådgiver- 
forening/Handels- og Kontorfunktionærer
nes Forbund i Danmark.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialinspektør Claus Hankert 
på telefon 06- 98 53 66.
Ansøgning bilagt dokumentation for ud
dannelse samt oplysning om hidtidig be
skæftigelse indsendes senest 17.02.1981 
til:
Hinnerup kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Nørregade 1
8382 Hinnerup

Horsens kommune

Social- og sundhedsforvaltningen 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved social- 
og sundhedsforvaltningen, Fabriksvej 6, 
Horsens, er ledig til besættelse snarest. 
Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. 
Arbejdet omfatter visitation/sagsbehand- 
ling i socialforvaltningens serviceafdeling 
specielt inden for det lovkompleks, der 
henhører under bistandsloven.

Stillingen ønskes besat enten med en an
søger med kommunal uddannelse (evt. vi
deregående social uddannelse) eller med 
en ansøger med socialrådgiveruddannel
se.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i 
henhold til den mellem Kommunernes 
Landsforening og pågældendes faglige 
organisation indgåede overenskomst. 
Ansøgning bilagt kopier af anbefalinger, 
eksamenspapirer samt oplysninger om 
tidligere beskæftigelse bedes sendt til 
Horsens kommunes Personalekontor, 
Rådhuset, 8700 Horsens inden den 14. fe
bruar 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Den sociale Højskole, Århus 
Socialrådgiver
En stilling som socialrådgiver i 7 mdr. er 
ledig til besættelse snarest.
Stillingen indebærer planlægning, inter- 
viewing, funktionsvurdering og rapport
skrivning i forbindelse med et forsknings
projekt om åndssvage børns integration i 
folkeskolen.
For stillingen gælder Dansk Socialrådgi
verforenings standardoverenskomst med 
en lønindplacering i lønramme 16/24 og en 
15% pensionsordning.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser m.v. 
indsendes inden den 23. februar 1981 til 
Overlæge Annelise Dupont, Psykiatrisk 
Hospital, 8240 Risskov.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til Afdelingsleder 
Morten Lindstrøm tlf. 06- 17 77 77 eller 
overlæge Annelise Dupont tlf. 06-17 77 77.

Vejle Kommune 
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen er 
en stilling som sagsbehandler ledig til be
sættelse snarest.
Pågældende vil blive beskæftiget i forvalt
ningens familieafdeling.
Stillingen kan søges af socialrådgivere og 
kommunalt uddannet personale. 
Aflønning og øvrige ansættelsesforhold 
vil ske i henhold til gældende overens
komst mellem Kommunernes Landsfore
ning og respektive fagorganisation. 
Ansøgning skal være kommunen i hænde 
senest 20/2 1981.
Ansøgning, bilagt kopi af eksamensbevi
ser samt dokumentation for tidligere be
skæftigelse, bedes sendt til løn- og perso
nalekontoret, Fiskergade 1, 7100 Vejle.

O

Arhus kommunes social- 
og sundhedsforvaltning

Områdekontor Viby. Medarbejder til familiekonsulentvirksomhed
Stillingen genopslåes p.g.a. ændrede ansættelsesvilkår. Under Områdekontor Vibys fa
miliekonsulentvirksomhed er 1 stilling som medarbejder ledig til besættelse 1. februar 
1981 eller snarest muligt. Arbejdstiden er 20 timer ugentlig, mandag - fredag. Aftentimer 
må påregnes. Arbejdet består i at forestå aktiviteter med børn og voksne under område
kontorets familiekonsulentvirksomhed. Ansøgere med socialrådgiver- eller socialpæda
gogisk uddannelsesbaggrund/erfaring vil blive foretrukket. Løn- og ansættelsesvilkår 
jævnfør overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevante fagorganisati
oner. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til familiekonsulent Jonny Holme 
på tlf. (06) 14 18 00, lokal 322. Ansøgningsfrist 19. februar 1981.

Socialafdelingen søger en sagsbehandler-vikar
Vikariatet løber indtil 31. december 1981. Socialafdelingen er en central afdeling med ko
ordinerende og konsultative opgaver i forhold til de 8 områdekontorer. Vikariatet er i 
funktionsgruppen vedrørende revalidering og specialbistand, så der vil ved besættelsen 
lægges særlig vægt på erfaring og specialviden inden for disse områder. Arbejdstid 30 ti
mer ugentlig. Tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overens
komst mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening/HK. Afløn
ningen for en socialrådgiver sker p.t. i 14/17 lønramme, men den endelige klassificering 
ventes snarest tilendebragt ved forhandling mellem Kommunernes Landsforening og 
Dansk Socialrådgiverforening. Ansøgningsfrist 19.2.1981. Ansøgning mærkes 22/81. Be
gyndelses- og slutløn for for sagsbehandler-vikar.: Socialrådgiverudd. (skalatrin 19-26): 
8.833,26 - 9.926,62. Kontorudd. (skalatrin 15-21): 8.152,25 - 9.130,55.

Områdekontor Holme, sagsbehandlervikar
Vikariatet løber indtil 31.12.81. Arbejdet omfatter sagsbehandling i en rådgivergruppe og 
vedrører det lovkompleks, der henhører under Bistandsloven med hovedarbejdsområde 
lagt på det socialmedicinske.
Arbejdstid: 30 timer ugentligt. Tiltrædelse: Snarest muligt. Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Birgit Petersen på tlf. (06) 27 05 55, lokal 204. Løn- og 
ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og 
Dansk Socialrådgiverforening/HK. Ansøgningsfrist: 19/2-81. Ansøgning mærkes 16/81. 
Begyndelses- og slutløn for socialrådgiverudd.: (Skalatrin 19-26) 6.624,95 - 7.444,97. For 
kontorudd.: 6.114,19 - 6.847,91.

Ansøgninger vedr. ovenstående stillinger mærkes med nummer, bilægges kopier af eksa
mensbeviser og eventuelle anbefalinger, og bedes sendt til:
Social- og sundhedsforvaltningen 
Løn- og personaleafdelingen 
Valdemarsgade 18 - 8100 Århus C
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Kommuneassistent/
socialrådgiver
Ved Kommunens social- og sundhedsfor
valtning er 2 stillinger som assistent eller 
socialrådgiver med kendskab til arbejdet i 
en rådgivergruppe ledig til besættelse 
snarest muligt.
Den ene stilling er i en rådgivergruppe, og 
den anden omfatter et arbejdsområde 
med forberedelse af pensionssager. 
Assistenter over 21 år og med kommunal 
elevuddannelse eller lærlingeuddannelse 
inden for kontorfaget aflønnes efter løn
ramme K 10/12 (15/21) p.t. 92.085/103.805 
kr. årligt.
Socialrådgivere aflønnes efter lønramme 
K 14/17 (19/26), p.t. 99.043/114.302 kr. år
ligt.
Ansættelse vil i øvrigt finde sted i henhold 
til aftale/overenskomst mellem HK eller 
socialrådgiverforeningen og Kommuner
nes Landsforening.
Ansøgning bilagt fotokopi/afskrift af eksa
mensbeviser, anbefalinger samt lærebrev 
m.v. sendes til Silkeborg byråd, Rådhuset, 
Søvej, 8600 Silkeborg, således at den er 
byrådet i hænde senest mandag den 16. 
februar 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Århus Amtskommune 
Socialrådgiver
En tjenestemandsstilling som socialråd
giver bliver pr. 1. april 1981 ledig ved Århus 
amtskommunes socialcenter, familieafde
lingen.
Arbejdstiden er 32 timer pr. uge. 
Arbejdsopgaverne består i rådgivning og 
vejledning til kommunerne vedrørende so
ciale problemer, især problemer hos fami
lier med børn. Videre er der tale om tilsyn 
med og formidling af familieplejer, under
søgelser af plejefamilier, opgaver omkring 
børn og unges optagelse på døgninstituti
on samt forberedelse af adoptionssager 
m.v.
Ansøgere, der udover at være socialråd
givere, tillige har erfaring med kommunalt 
arbejde og/eller arbejde med døgninstituti
on for børn og unge, vil blive foretrukket. 
Løn i henhold til aftale mellem Amtsråds
foreningen i Danmark og Socialrådgiver
foreningen.
Nærmere oplysning om stillingens ind
hold kan fås ved henvendelse til kontor
chef Arne Christensen, tlf. 06- 27 30 44 - lo
kal 2748.
Ansøgning bilagt dokumentation for ud
dannelse og praktisk erfaring indsendes 
inden den 19. februar 1981 til Århus amts
kommune, socialcentrets familieafdeling, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Vestjylland

Viborg Amtskommune
Social- og sundhedsforvaltningen

Sagsbehandler/socialrådgiver
Amtsankenævnets sekretariat søger sna
rest erfaren og velformulerende (mundtlig 
og skriftlig) sagsbehandler/socialrådgiver 
til forberedelse af sager for ankenævnet. 
Stillingen aflønnes i henhold til aftale mel
lem Amtsrådsforeningen og vedkommen
des faglige organisation.
Ansøgningen mrk. 32-66 stiles til Viborg 
amtsråd, Skottenborg 26, 8800 Viborg se
nest 19.2.1980.

RIBE AMTSRÅD

Ribe amts Ungdomscenter 
Centerleder
Stillingen som centerleder ved Ribe amts 
Ungdomscenter, Spangsbjerg Hospital, 
Esbjerg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 
eller efter aftale.
Institutionen drives i henhold til bistands
lovens § 96 og er normeret til 20 elever, der 
primært er anbragt i familieboliger. 
Institutionen består af afdelingen på 
Spangsbjerg Hospital samt Ølufvad gi. 
skole.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen og Danske Socialpædagogers Lands- 
forbung, hvorefter stillingen er klassifice
ret i lønramme S 28 bestående af skalatri
nene 36-40 + særligt tillæg på kr. 16.020 i 
årligt grundbeløb.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til Ribe amtsråd, se
kretær Niels Jørgen Blaabjerg, tlf. 05- 42 
00 44, lokal 287.
Ansøgning mrk. 42-1-81, stiles til Ribe 
amtsråd, Sorsigvej, 6760 Ribe, og skal væ
re amtsrådet i hænde senest den 16. febru
ar 1981.

DS-kommentar: Ansøgere bedes rette tele
fonisk henvendelse til sekretariatet før an
sættelsen.

Genopslag

Ringkjøbing Amtskommune 
Centralsygehuset i Herning
Under Ringkjøbing amtskommunes social- 
og sundhedsvæsen ønskes en stilling som 
halvtidsbeskæftiget konsulent (socialråd
giver) besat snarest.
Tjenstestedet er indtil videre socialcen
trets konsulenttjeneste, centralsygehuset 
i Herning, somatisk afdeling.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til

overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening. Aflønning efter skalatrinene 19- 
26.
Nærmere oplysninger kan fås ved telefo
nisk henvendelse til souschef Ingerlise 
Munkholt, telefon (07) 32 08 66, lokal 253. 
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi
ser og lignende indsendes senest den 18. 
februar 1981 til Ringkjøbing amtsråd, soci
al- og sundhedsforvaltningen, Kirkeplad
sen 1, postboks 147, 6950 Ringkjøbing.

DS-kommentar: Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses- 
attest gives.

Nordjylland

Dronninglund Kommune 
Socialrådgiver
Til Dronninglund kommunes socialforvalt
ning søges pr. 1/4-81 en socialrådgiver. 
Stillingen indgår i en af forvaltningens to 
rådgivergrupper.
Til stillingen er knyttet udgående funktio
ner.
Løn i henhold til overenskomst.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos 
socialinspektør Vagn Jacobsen, tlf. (08) 84 
17 33, lokal 251.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser/udta- 
lelser fremsendes senest den 15/2-81 til: 
Dronninglund Byråd 
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Nordjyllands Amtskommune
Amtsungdomscentret
Konsulent
En stilling som konsulent i amtsungdoms
centret er ledig til besættelse snarest. 

Konsulenterne i amtsungdomscentret 
yder kommunerne sagkyndig bistand ved
rørende unge, deltager i visitationen til 
ungdomsinstitutioner, påtager sig under
søgelser, rådgivning og behandling af un
ge efter henvisning fra kommunerne, samt 
medvirker til kortlægning af ungdoms
problemer i amtet med henblik på udbyg
ning af nødvendige foranstaltninger.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Dansk Socialråd
giverforening og Amtsrådsforeningen. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til centerleder David Biering, tlf. 
08- 15 62 22, lokal 5531.
Det bemærkes, at kvalificerede ansøgere 
haves.
Ansøgningen indsendes til: 
Amtsungdomscentret 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Øst
senest den 18. februar 1981.
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Kredsforeninger i 
Dansk Social
rådgiverforening

Medlemshenvendelser
A lle  henvendelser til Dansk Socialråd
giverforening fra medlemmer i kreds
foreninger, hvor der er ansat afdelings
sekretærer skal rettes til afdelingssekre
tæren.

Bornholms amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Lene Pedersen Anne Keldorff
Gaden 33, Årsdale Britta Gad
3740 Svaneke Anna Scriver
Tlf.arb.: 03-993593 Maj-Britt Marker
Tlf.prv.: 03-997014

København og Frederiksberg kom
muner
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Per Larsen Gravers Graversen
Hornbækgade 7, 4.th., Britta Jacobsen
2200 København N Kaj Thingstrup
Tlf.arb.: 01-971222 Birgit Skov Jensen
Tlf.prv.: 01-199119 Merete Buddig

John Guldager
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Vesterbrogade 62 A , 1. Margareta Dahl
1620 København V
Tlf.: 01-226996
Kontoret åbent
tir. og tor. 9.30-12.30
ons. 14-18
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Tlf.: 01-143033
kl. 10-14
1. tirsdag i måneden Checkmøde sidste
dog 19.30 tirsdag i måneden

Københavns amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Erik Lund Ingelise Nordenhof
Ledreborg A lle 3 Hanne Høst
2820 Gentofte Karen Biering-Sørensen
Tlf.arb.: 01-704111 JohnJønsson
Tlf. prv.: 01-682763 Lea Nordentoft

Lone Hylander
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Vesterbrogade 62 A, 1. Jørgen Flyr
1620 København V 
Tlf.: 01-222161 
Kontoret åbent 
man. til tor. 9-12 
Arbejdsløse 
Henvisning til kreds 
København og Frederiks
berg kommuner.

Frederiksborg amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Kegnæs Ulla-Britta Duus
Holløsegade 8 L illi Eriksen
3210 Vejby Kari Selstrøm
Tlf.arb.: 02-100666 Helle Wagner
Tlf.prv.: 02-307317 Jette Flindt

Kirsten Sperling 
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Slotsgade53,l., Sussi Lester
3400 Hillerød
Tlf.: 02-253526 Arbejdstid
Kontoret åbent man-tir. 9-17
man. 9-11 tor. 9-13
tir-tor. 9-13



Roskilde amt
C » •

Kredsformand Øvrig bestyrelse
Anne Haarløv Jannik Sølyst Jørgenséri
Skovbovængets A lle 18 Inger Kjeldsen
4000 Roskilde Michael Olsen
Tlf.arb.: 02-311800/219 Bitten Kristiansen
Tlf.prv.: 02-365620 Kelvin Nielsen

Nina Harboe

Afdelingskontor A  fdelingssekretær
Havnevej 5 U lla Maat
4000 Roskilde 
T lf.: 02-370916
Kontoret åbent Telefontid
tir. 12.30-15.30 ons. 11-14
ons. 10-15
Arbejdsløse Kontakt
Møde hver onsdag Afdelingssekretæren
Kl. 10. Afd.kontorets tir. 13-16
lokaler. ons. 10-15

Vestsjællands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Flemming Bo Hansen Ditte W. Hansen
Frederiksberg 7 Gitte Rahbæk Hansen
4470 Svebølle Karen Lis Jørgensen
Tlf.arb.: 01-672151 Astrid Vestergård
Tlf.prv.: 03-493395 Søren Clausen
Arbejdsløse *n8e Hansen
kontakt
Lisbeth Pedersen 
Lynge Byvej 36 
4180 Sorø
Karen-Lis Jørgensen 
Tlf.: 03-586492 efter kl. 17.

Storstrøms amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Birte Pawlik Karin Laursen
Hovedgaden 46 Lene Sietved
4750 Lundby Jens Tamborg
Tlf.arb.: 03-769043 Bent Nonboe
Tlf.prv.: 03-767443 Sonja Jacobsen

Poul Erik Eland

Fyns amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Birthe Frank Hansen Irene Jørgensen
»Bækgården«, Stærmosevej 21 Lise Færch 
5250 Odense SV Kirsten Jeppesen
Tlf.arb.: 09-131372 Peter Freundt
Tlf.prv.: 09-963184 Birgitte Vestergaard

Amdi Pedersen
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Nørregade 63, 2. træffes
5000 Odense C  man. 17-18
Tlf.: 09-146022
Kontoret åbent Afdelingssekretær
man. 15-18 John Koldegård
tir. ons. og tor. 9-12
Arbejdsløse
møde hver tirsdag
10-14

Sønderjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Jytte Bak Sørensen Birgit Rasmussen
Hørløkkevej 23 Verner W. Hansen
6500 Vojens 1 Annemarie Hansen
Tlf.arb.: 04-541676 Hans H. Grundt
Tlf.prv.: 04-542269 Åse Jessen-Hansen
Afdelingskontor Britta Hestrup Hansen
Havnevej 26
6200 Åbenrå
Tlf.: 04-627311
Kontoret åbent
fre. 11-13
Arbejdsløse
kontakt
Birgit Rasmussen 
fre. 11-13 
Tlf.: 04-627311

Ribe amtm * »

Ktædsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Skovgård Ingrid S. Petersen
Krogvej 1 Merete Dam
6720 Nordby Birthe PoderFanø U lla Laursen 
Tlf.arb.: 05-123066 Bente Damkjær
Tlf.prv.: 05-162657 Britta Martinsen
Afdelingskontor 
Jernbanegade 50 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 05-135338 
Kontoret åbent 
ons. 9-11
Arbejdsløse Længst ledig liste
møde hver tirsdag checkmøde den 2.
10-13 på afdelings- tirsdag i hver måned
kontoret.

Vejle amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Marianne Caspersen Jette Jensen
Follerupvej 50 Bente Dam Sørensen
7000 Fredericia Anny Hauch
Tlf.arb.: 05-614344 Birte Povlsen
Tlf.prv.: 05-560152 Dorte Nielsen

Anne Margrethe Buhi
Afdelingskontor 
Nørrebrogade 10,2 
7100 Vejle 
Tlf.: 05-833900 
Arbejsløse 
Kontakt
Anne Margrethe Buhi 
Neder Bjerrevej 1 
8783 Hornsyld 
Tlf.prv.: 05-681437 
Tlf.arb.: 05-693444

Århus amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Kurt Eriksen Mariane Johansen
Hans Brogesgade 9, st. Bent L. Rasmussen 
8000 Århus C  Gitte Madsen
Tlf. arb.: 06-130444 Lise Baastrup
Tlf.prv.: 06-131873 Eva Bach

Karen Schlessinger 
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Kystvejen 5, 2 træffes
8000 Århus C  tir. lige uger 17-19
Tlf.: 06-130444 ons. ulige uger 19.30-22.30 
Kontoret åbent 
man.-tor. 9-14
fre. (ALU) 10-12 Afdelingssekretær

Kurt Eriksen 
Telefontid 

man.-tor. 9-13
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Checkmøde sidste
9-13, Kystvejen 5, 2 tirsdag i hver måned

9-12

Ringkøbing amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Ole K. Gregersen Lars Thøger Jensen
Spøttrupvej 6, st.tv. Eva Hallgren
Tjørring Finn Jensen
7400 Herning Lars Vestergård
T lf. arb.: 07-151511, lokal 155 Randi Færge
Tlf.prv.: 07-267684 Bodil Møller
Afdelingskontor 
Nørregade 30,
7500 Holstebro 
Tlf.: 07-413080

Kontortid: Afdelingssekretær
onsdag kl. 13-17 Klaus Mogensen

Arbejdsløse 
Henvendelse til 
afdelingssekretæren

Viborg amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Bente Laursen Le if Christensen
Ottingvej 7 Inger Andersen
7881 Balling Randi Nielsen
Tlf.arb.: 07-592377 Bjørn Båstrup
Tlf.prv.: 07-581149

Afdelingskontor Afdelingssekretær
St. Set. Hansgade 8B Birgit Storgård
8800 Viborg 
Tlf.: 06- 613435 
Kontortid:
Tirsdag kl. 13-17
Arbejdsløse Længst ledig liste
Henvendelse til Birgit Storgård
afdelingssekretæren T lf . arb.: 06- 613000

Tlf.prv.: 06- 612271

Nordjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Frederik Btilow Christensen Finn Vosgerau 
Snerlevej 1, 2.th. Aase Nielsen
9000 Ålborg Lis Carlsen
Tlf.arb.: 08-138788 Søren Pedersen
Tlf. prv.: 08 166469 Steen Pedersen

Dorrit Roos
A f  delingskon tor Bestyrelsesmedlem
MarenTurisgade 12, l.th. træffes
9000 Ålborg ons. 19.30-21.30
Tlf.: 08-165103
Kontoret åbent Afdelingssekretær
onsdag, torsdag Laila Hansen
og fredag 9-12
Arbejdsløse Længst ledig liste
møde hver kontakt A L U
man. 10-13 man. og ons. 11-13
på afdelings
kontoret

Grønland
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Jette Binzer U lla Nielsen
Postboks 1005 Grete Rendal
3900 Godthåb Henrietta Haukrogh
Tlf.arb.: 0014-22300 ElissaFliigge
Tlf.prv.: 0014-23610

Færøerne
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Turid Dahl Elsba Olsen
Hoydalsveg 20 A  Emmely Mikkelsen
3800 Thorshavn 
Tlf.arb.: 042-15480 
Tlf.prv.: 042-13122

Arbejdsløsheds- Pensionskassen
kassen P K A
FTF-A  Pensionskassernes
Vesterport Administrationskontor
Meldahlsgade 3, st., Kongevejen 150
1613 København V 2830 Virum
Tlf.: 01-132511 kl. 10-14 Tlf.: 02-851522

OBS!
Kredsforeningerne skal være opmærk
somme på selv at meddele ændringer til 
ovenstående oplysninger.
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