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Selv forligsmanden måtte opgive at få en forhandlingssituation igang med de
kommunale arbejdsgivere.

form and
Carsten Andersen

A lle kommunale arbejdsgivere videreførte de korslagte armes politik i forligsin
stitutionen:

næstformænd
Søren Andersen
Carsten Riis

Såfremt Dansk Socialrådgiverforening fastholdt omkostningsfyldte krav ville
de ikke forhandle!

øvrig hovedbestyrelse
G itte Vesterlund
H e n rik M athiasen

Hvad var der så at forhandle om???

Merete Buddig
E v a H a llu m

D erfor blev strejken en realitet.

sekretariatsledelse
lønafdeling: Søren Andersen
organisatorisk og fa g p olitisk
afdeling: Steffen Petersen
medlemshenvendelser
A lle henvendelser til Dansk Socialrådsgiverforening

fra

medlemmer i

kredsforeninger, hvor der er ansat a f
delingssekretærer sk a l rettes til afde
lingssekretæren

Socialrådgiveren

Det er arbejdsgiverenes konservative N E J-p o litik der har fremprovokeret denne
strejke.
De kommunale arbejdsgivere fremstiller socialrådgivere som en vellønnet - nær
mest forgyldt - gruppe der ikke skal tilgodeses med særlige overenskomstfor
bedringer udover de generelle forbedringer i KTU -forliget.
Det smager temmelig meget af, at arbejdsgiverne er ude i specielt ærinde over
for socialrådgiverne i denne sag.
Ingen anden organisation er - efter hvad os oplyst - mødt med et så blankt nej.
Dansk Socialrådgiverforening fastholder kravene:

udgivet af
Dansk Socialrådgiverforening
redaktion

Forhøjede lønrammer eller ulempetillæg til alle
Individuelle og gruppevise omklassificeringer

Kirsten W indekilde (ansvh.)
redaktionsudvalg
H en rik M athiasen (formand)
E v a H a llu m (HB)

Forbedrede vikar-bestemmelser
A fta le om deltagelse på Å r s kursus
Løn- og pensionsbetaling under barselsorlov.

Lis Schwarz

Disse krav kan tilgodeses indenfor en pris a f 15 miil. kr., svarende til lønforhø
jelse på ca. 3,- kr. i timen eller ca. 6%. Dette skal ses i lyset af at efterslæbet var
på 8,44%.

Lo n e M a rie Petersen
Kirsten W indekilde
A n n Gam st
Jo hn Nielsen
Jo hnn y H o lm e

V i må konstatere at det er meget få organisationer der har taget kampskridt for
at fastholde sine krav. Og der er overfor disse organisationer ved at blive oppi
sket en hetz der lægger overenskomstmæssig arbejdskamp for had.

Jan Hyttel
Ellen B uhi (DSR)
Mette E llek jæ r ( A L U )

M ed et minde om »kommunistloven af 1941« etablerer nu ligningsrådet/skatteog afgiftsministeriet en speciel skattebestemmelse for udbetaling i forbindelse
med faglig strid.

sagsbehandler
Jo hn Guldager
sekretær
W innie Sørensen
Annoncepriser
stillings- og tekstannoncer
enkeltspalte . . . .k r.

7.15 pr. mm.

dobbeltspalte . . . kr.

14.30 pr. mm.

Såfrem t anden aftale ikke foreligger,
vil annoncer blive bragt med vanlig
opsætning.
Årsabonnem ent
200.00 kr.

Det havde været helt fint om det »store arbejderparti« havde støttet en faglig
kamp - men det er dybt nedslående at opleve en såkaldt »arbejderregering« ven
de sig imod faglig kamp.
Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer må se i øjnene at denne faglige
kamp får betydelige omkostninger og vil komme til at vare længe.
Der er brug for at A L L E medlemmer aktivt deltager i oplysningskampagner for
strejken. V i må sikre at socialrådgivere ikke bliver isoleret i denne kamp. Der
skal sælges mærker til fordel for aktionen.

A lle priser er exklusiv moms

Og endelig vil der blive udskrevet strejkekontingenter af ikke ringe størrelse.

Indlevering a f artikler og annoncer til

Tålmodighed og udholdenhed bliver i denne kamp det vigtigste våben.

næste nr.

M ed det gælder også at I N T E T S T R E J K E R A M T A R B E J D E B L I V E R U D 
FØ RT.

Senest 14 dage fø r udgivelsen. D ebat
indlæg dog senest m andag med po
sten, 10 dage fø r udgivelsen.
Socialrådgiveren udkom m er
onsdag i lige uger
O plag
6.700
T ry k
Kruses repro-offset aps.
T l f . 01- 39 30 21
artikler, læserindlæg og anmeldelser
er ikke nødvendigvis et udtryk fo r re
daktionens eller organisationens me
ning.
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H v o r der er behov for det, er der etableret beredskabsaftaler. Der er ingen k li
enter der skal komme ud i livstruende situationer på grund af denne strejke,
men der er mange der vil komme til at mærke strejken.
Bistandssøgende må gøres opmærksom herpå og deres harme må rettes mod
kommunalpolitikerne. Det er de kommunale sammenslutninger som har villet
denne strejkesituation og det må fortælles til hver enkelt kommunalpolitiker.
Strejkekampen er en solidarisk kamp - vi er alle afhængige a f resultatet - resul
tatet er afhængig a f dig.
Carsten Andersen
Form and

Den 6/4 demonstrerede mellem 500 og 600 strejkende
socialrådgivere foran forligsinstitutionen.

Udtalelse:
Flere hundrede socialrådgivere er her idag forsamlet til demonstration foran
Forligsinstitutionen, hvor vore forhandlere og arbejdsgivere er kaldt til møde.
Vi protesterer mod arbejdsgivernes arrogante forhandlingstaktik.
Vi har ved urafstemning blandt vore medlemmer sagt nej til et for os helt uac
ceptabelt forhandlingsresultat, der ikke gav os kompensation for mere end en
ubetydelig del af det lønefterslæb, vi har haft, og som betyder et endnu større
reallønsfald i løbet af de næste 2 år.
Yderligere er det rådighedstillæg, som en stor del af vore medlemmer har haft i
årevis, og som skulle have været genforhandlet allerede før sidste overens
komstfornyelse i 1979, nu blevet totalt afvist af arbejdsgiverne. Det betyder, at
de medlemmer, der nu har rådighedstillæg, mister ca. 700 kr. om måneden pr.
1.4.81.
Vi føler arbejdsgivernes nej-politik som en utålelig provokation og føler, at det
bliver svært at bevare roen på arbejdspladserne.

Vi har vist forhandlingsvilje, men vore forhandlere har end ikke kunnet komme
i diskussion med arbejdsgiverne om andet end de krav, der ikke koster penge.
Vore absolutte minimumskrav må være:
1.
2.
3.
4.
5.

Forhøjede lønrammer eller ulempetillæg
Individuelle og gruppevise omklassificeringer
Forbedrede vikaraftaler
Protokollat om deltagelse på årskursus
Løn og pension under barselsorlov

Hvis vore arbejdsgivere ikke vil være villige til at indgå i reelle forhandlinger om
disse krav, ser vi ikke nogen grund til endnu engang at udsætte de varslede strej
ker.

Socialrådgivere forsam let foran Forligsinstitutionen.
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Ene men styrket
Sådan vurderer Carsten Andersen, Søren Andersen og
Eva H allu m Dansk Socialrådgiverforenings situation
op til konflikten på det kom m unale område. M en det
har kostet dyre lærepenge at nå denne styrkelse og
enighed. Det handler denne samtale med de tre hoved
bestyrelsesmedlemmer blandt andet om.
Ene i en konfliktsituation på det o f
fentlige arbejdsmarked, men styrket
indadtil at en benhård nej-politik fra
de kommunale arbejdsgivere.
Så paradoksalt kan Dansk Socialråd
giverforenings stilling gøres op efter
det totale sammenbrud i forhandlin
gerne med de kommunale arbejdsgi
vere fredag den 3. april, der gjorde
det sidste spinkle håb om en forhand
lingsløsning til skamme og rykkede
konflikten en tand nærmere.
Ene med de vanskeligheder, det inde
bærer for en lille organisation at skul
le gå ud i en konflikt alene på det o f
fentlige område, hvor alle andre orga
nisationer har afklaret deres løn- og
ansættelsesforhold de næste to år.
Styrket fordi kravet fra Kom muner
nes Landsforening, Am tsrådsforenin
gen i Danmark, Foreningen af K om 
muner i Københavns A m t og Frede
riksberg kommune om direkte løn
nedgang for en del a f D S ’ medlemmer
må få selv den mest konfliktbetænke
lige til at indse, at sådan kan man ikke
tryne socialrådgiverne, som formand
Carsten Andersen udtrykker det.
- Vores krav koster skaldede 6-8 m il
lioner kr. at gennemføre. Så det der er
tale om, er at Dansk Socialrådgiver
forening skal kanøfles, snarere end
om der er råd til at opfylde kravene,
er formandens vurdering af den givne
situation.
Sammen med næstformand Søren
Andersen og hovedbestyrelsesmedlem
Eva H allum giver han i denne samtale
om hændelsesforløbet på det kommu
nale område og om den øjeblikkelige
konfliktsituation udtryk for, at der
nu er fælles fodslag i hovedbestyrel
sen, en stringent kurs i forhandlings
delegationen og - ikke mindst - massiv
opbakning
blandt
medlemmerne
imod de kommunale arbejdsgivere og
deres ønske om en minus-løsning for
DS a f overenskomstsituationen.
M en det har kostet dyre lærepenge at
nå frem til denne enighed. Selv om
konfliktsituationen på de overens
komstansatte socialrådgiveres områ
de ikke direkte og formelt har noget
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at gøre med forholdene på de tjene
stemandsansattes
område,
KTUområdet, er de to ting alligevel nøje
sammenkædet.
DS-medlemmernes
nej til det generelle K T U -fo rlig har
for de kommunale arbejdsgivere væ
ret ensbetydende med, at så kunne der
slet ikke forhandles om socialrådgi
vernes specielle krav.
De specielle krav dækker formelt kun
overenskomstområdet, men resulta
terne derfra overføres til tjeneste
mandsområdet. Omvendt overføres
de generelle resultater på tjeneste
mandsområdet til overenskomstom
rådet.

Lærepenge
Denne indsigt i, at forhandlingerne i
Kommunale Tjenestemænds Udvalgs
regi i virkeligheden på et ret tidligt
tidspunkt afstikker rammerne for he
le det offentlige område, er lærepenge
Dansk Socialrådgiverforening har hø
stet på et sent tidspunkt. Så sent, at
man med Søren Andersens ord med
forkastelsen a f K TU -forliget har spil
let sig kortene af hænde, før man så,
hvad modparten havde på de specielle
krav.
M en undervejs har det også kostet:
Samarbejdet i K T U vurderes som dår
ligt og usolidarisk, og DS-formanden
er gået a f som forhandlingsleder efter

Tekst: Jette M ø lle r
Nielsen
Foto- P e r Fo lkv er

en enegang mod resten af hovedbesty
relsen i spørgsmålet om, hvorvidt DS
skulle gå ind for KTU-forliget.
Formandens enegang kom til udtryk i
det oplæg til urafstemning om K T U forliget, som hovedbestyrelsen ud
sendte til medlemmerne i februar.
Carsten Andersen anbefalede et ja til
forliget, ikke som noget ideelt, men
som »det bedst opnåelige i den nuvæ
rende situation«.
Imod var den øvrige hovedbestyrelse,
fordi forliget langt fra opfyldte DSrepræsentantskabets krav om 35 ti
mers uge, fuld dækning for dyrtid og
lønefterslæb og nej til indkom stpoli
tik.

Bevidstgørelse
Derudover mente DKP-erne Eva H a l
lum og Carsten Riis, at en genfor
handling af de generelle krav ikke vil
le give noget dårligere resultat, og at
et nej ville placere ansvaret for fo rli
get, hvor det hørte hjemme - i regerin
gens indkomstpolitik og ikke hos de
centrale forhandlere.
Den diffuse venstrefløj bestående af
Søren Andersen, Merete Buddig,
Henrik Mathiasen og Gitte Vesterlund mente, at forliget måtte forka
stes som stridende mod repræsentant
skabets vedtagne principper, men at
DS ikke på egen hånd ville kunne fo r
handle et bedre resultat igennem.
Eva Hallum : - F o r os har det været
vigtigt at åbne folks øjne for, at det
ikke er organisationernes forhandle
re, der skal tage ansvaret for regerin
gens indkomstpolitik. Ved at forkaste
forliget får vi en medlemsdiskussion
af indkomstpolitikken og forliget helt
ud i selv de mindste afkroge, som vi
måske ikke ville have fået ellers. Det
giver en bevidstgørelse, som er meget
vigtig i fagforeningsprocessen. Får
det så ikke nogen konsekvenser her og
nu, så sker det forhåbentlig på længe
re sigt, så vi står bedre rustet til næste
gang. - Og så regner jeg da også med,
at vi får noget mere ud a f tingene ved
en genforhandling end i første om
gang, da der slet ikke var noget på
bordet. En minus-løsning tror jeg un-

der ingen omstændigheder medlem
merne vil finde sig i.

Ikke mere at snakke om
M en en minus-løsning var, hvad de
kommunale arbejdgivere lagde op til
3. april: Som forudsætning for fort
satte forhandlinger forlangte K L ,
A ID , F K K A og Frederiksberg en løn
nedgang på 675 kr. for halvdelen af
D S’ medlemmer, accept af K T U -fo rliget og bortfald af D S ’ øvrige om
kostningsbelastende krav.
M an kunne ikke tilbyde, at DS kunne
få andel i den pulje på 150 mili. kr.,
der i K TU -forliget er afsat til opret
ning af lønmæssige skævheder, indi
viduelle omklassificeringer og andre
specielle krav. DS kunne allerhøjst ved accept af K TU -forliget - få 2,43
kr. pr. medlem pr. time fordelt over
de næste to år. Det svarer til 5,2 pct.s
forbedring af lønefterslæbet i forhold
til det private arbejdsmarked. Fra
1975 til 1980 er efterslæbet kommet
op på 8,44 pct., og forliget indebærer
altså ikke engang fuld opretning af ef
terslæbet.
Så var der ikke mere at snakke om
den 3. april. Konflikten var uundgåe
lig, og DS står alene med den.

Hellere alene nu end senere
Eva Hallum : - M en jeg er ikke så ner
vøs over, at vi kommer til at stå alene.
Det ville vi som suveræn organisation
i K T U under alle omstændigheder
kunne risikere, for det er os alene, der
bestemmer, hvordan vi forholder os.
K T U er jo ikke nogen hovedorganisa
tion, men kun en forhandlerorganisa
tion. Under alle omstændigheder er
det bedre, at vi står alene nu end om
to måneder, som vi kunne have risike
ret, hvis vi havde sagt ja til forliget og
derefter skulle forhandle specielle
krav. Lige nu er der jo debat og inter
esse blandt folk for overenskomstsi
tuationen.
Langt større betænkelighed ved at stå
alene udtrykker Søren Andersen:

- Forudsætningen for mit nej og for
at kunne få noget andet igennem end
K TU -forliget var, at vi ikke kom til at
stå alene på valpladsen, men kom ud
at slås sammen med SFU-organisationerne og eventuelt bibliotekarerne. V i
kan ikke alene bryde indkom stpolitik
ken - det kan 4500 ud af 300.000 o f
fentligt ansatte ikke. N u står vi lige
præcis alene, og det er noget skidt.
M en der er stadig de specielle krav til
bage, og dem er der god grund til at
slås for.

sidder vi med nogle ansættelsesfor
mer, hvor tjenestemænd kan beordres
til at tage det arbejde, vi ikke laver derfor er forudsætningen for en vel
lykket kamp, at DS ikke står alene.

At spørge medlemmerne
Eva Hallum : - M en hvis I var så ban
ge fo r et nej, hvorfor greb I så ikke
mit forslag om at indkalde det repræ
sentantskab, som stillede overens

- E n a f grundene til, at vi er kommet i
denne situation er, at de andre organi
sationer har nogle bedre urafstem
ningsstrukturer end vi, så de har kun
net holde situationen flydende. Det
har vi også forsøgt, men Pædagogisk
Kartel og bibliotekarerne kunne bedre
gøre det, for de havde ikke medlem
merne i nakken til at sige, at »det
skidt kan I godt smide på gulvet«. Og
i og med at medlemmerne smed det på
gulvet, klappede arbejdsgiverne i.

Vi er ikke flyveledere
- I februar forsøgte vi på K T U ’s eks
traordinære repræsentantskabsmøde
at få væltet forliget, at få repræsen
tantskabet til at anbefale et nej. Sam
men med et par andre organisationer
gik vi på talerstolen og sagde, at rege
ringen var så snedig, at den ikke greb
direkte ind i denne situation. Det kla
rede den ved hjælp af de socialde
mokratiske topfolk i fagforeningerne,
der var villige til at indordne sig. V i
anbefalede et nej - og så var der ingen
der sagde mere. Der blev holdt af
stemning: Fagforeninger repræsente
rende 7000 medlemmer stemte imod
forliget, men der var 30.000 for.
- Da vi ikke på repræsentantskabet
var alene med vores nej, forventede
vi, at vi sammen med de andre nej-or
ganisationer kunne danne en fælles
front over for de offentlige arbejds
givere, og derfor kunne vi anbefale et
nej ved urafstemningen.
- M en KTU-fagforeningerne er j o su
veræne hver især. D et er den enkelte
forenings valg og ansvar, hvad den vil
gøre.
Søren Andersen: - Ja, men så må jeg
også sige, at ingen af fagforeninger
nes centrale krav var kommet igen
nem i forliget. Det mente vi måtte ha
ve en gennemslagskraft i de store fag
foreningers medlemsmasse.
- Når man siger, at K T U ikke er en
hovedorganisation, vil jeg spørge,
hvilke muligheder har DS alene? V i er
ikke flyveledere eller p olitifolk eller
andre i en monopolstilling. Hvis vi ik 
ke vil makke ret, tager de jo bare
bankfunktionærer
og
»frugt
&
grønt«, som de kalder det, ind, og så

komstkravene op, så vi kunne spørge
dem, hvad de mente? Så kunne vi få
en afklaring a f forvirringen og få dis
kuteret tingene med nogle flere end
bare H B . Bl.a. om vi magtede at stå
ensomme på valpladsen.
Søren Andersen: - V i var ikke bange
for et medlems-nej til forliget, men vi
ønskede ikke et repræsentantskabs
møde, fordi vi forstod, at det skulle
erstatte en urafstemning, eller at re
præsentantskabet kunne suspendere
en urafstemning. Denne var vores
første, og så er det dårligt at tage re
præsentantskabet ind i stedet. Det er
som at sige til medlemmerne, at vi al
ligevel ikke tør spørge dem. M en
urafstemningsreglerne siger, at vi
først skal stemme om de generelle
krav og så om de specielle, og det gi
ver os forhandlingsmæssigt en uhen
sigtsmæssig situation, som jeg også
var inde på før.
Carsten Andersen: - Der indgik også
i overvejelserne en vurdering af den
politiske situation i repræsentantska
bet - ville den give et andet billede end
situationen i hovedbestyrelsen? Jeg
mener nej, og at betale små 100.000
kr. for at få det konfirmeret synes jeg
var overflødigt. Efter et repræsen
tantskab ville vi sidde i samme situati
on som nu. Jeg synes, H B var handle
dygtig nok. Hvis hovedbestyrelsen
havde været indstillet på at udsætte en
urafstemning, til der var et samlet re
sultat, så kunne den også være nået
frem til den beslutning.
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De afgørende
KTU-forhandlinger
Søren Andersen: - Noget helt andet
er, at vi ikke i tide har indset, hvor
vigtige KTU-forhandlingerne var, at
det var dér, tingene blev afgjort. Det
har hovedbestyrelsen, den samlede
forhandler-delegation, SFU-organisationerne og bibliotekarerne et fælles
ansvar for. Det har vi måske ikke ind
set, fordi disse forhandlinger var de
første i KTU-regi, der lignede frie fo r
handlinger.
- V i fik ikke tidsnok givet Carsten
Andersen de nødvendige baggrunds
grupper, hvor han kunne følge trop
med de store organisationer - Dansk
Sygeplejeråd, D K A osv. - der havde
masser af sekretariatshjælp til at gå
ind i tekniske beregninger. For der
har ikke været meget politik i det - det
har været et spørgmsål om at få nogle
kroner og øre fordelt, så alle grupper i
K T U fra de højest- til de lavestlønnede kunne få noget. Hvis vi havde givet
Carsten denne baggrund, kunne vi
måske også have undgået det interne
slagsmål, hvor Carsten som medlem
af K T U ’s forhandlingsudvlag anbefa
lede det forlig, vi andre var imod.

Diskussionen der udeblev
Carsten Andersen: - For mig er det
væsentligt, at vi aldrig har diskuteret
arbejdet i K T U , siden vi i sin tid var
med til at etablere Kommunale Tjenestemænds Udvalg. V i har holdt vores
plads pr. tradition og fordi det var
godt at være med dér, hvor tingene
skete. M en det har aldrig været muligt
- og det har nu heller ikke været fo r
søgt særlig meget - at få en diskussion
af, hvad vi egentlig har at gøre dér.
- Havde vi lagt en linie og en hold
ning over for K T U på et tidligt tids
punkt, kunne vi have kørt en mere be
vidst politik. Så kunne vi have samlet
os op til K T U ’s repræsentantskab i
oktober og have markeret os mere
klart, for allerede da kunne vi se,
hvor vi ville ende i det her ræs. M en vi
sejlede bare derudad.
- Personligt har jeg følt mig i klemme
i K T U - jeg skulle forfægte synspunk
ter, som jeg ikke i bred almindelighed
kendte. De organisationer, jeg repræ
senterede, var meget sendrægtige med
at give mig deres krav, så det blev kun
til en orientering om, hvordan de stod
i K T U og ikke til en perspektivdrøf
telse. Da så K T U indgik forlig den 25.
februar, indtog SFU-organisationer
ne en mere aktiv og kritisk holdning
til K T U . Da indså de nemlig, at det
var her, rammerne for hele forhand
lingsspillet lægges, og det blev til et
nej på det ekstraordinære KTU-repræsentantskabsmøde den 27.-28. fe
bruar.
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- D S ’ nej er jeg for så vidt ikke uenig
i, og jeg mener heller ikke, at jeg blev
underkendt som forhandler i K T U på
det nej, for jeg havde gjort mit for at
gøre forliget så fordelagtigt som mu
ligt for os, som det er blevet - selv om
det ikke indeholder organisationernes
startkrav.

Taktik
- Jeg tror, vi er enige om, at vi efter
overenskomstsituationen skal have en
diskussion i DS af forholdet til K T U
og af det faktum, at man sender folk
afsted og så først giver dem meldin
ger, når slaget er overstået. M an hiver
grundlaget væk under dem og foreta
ger nogle katastrofale taktiske skift,
og det er måske årsagen til, at vi sid
der i denne situation. M en man skal
ikke blande K TU -forliget og strejkesi
tuationen sammen. V i kunne udmær
ket med samme og måske endda stør
re styrke være gået ud i strejkesituati
onen uden at have blandet forliget ind
i det.
- Strejken går på nogle meget kon
krete krav, og selv om forliget danner
ramme for de overenskomstmulighe
der der er, kan man ikke direkte af
det se, at man ikke får opfyldt de spe
cielle krav. V i har fået et nej, men det
fik alle de andre også i starten - det er
forhandlingstaktik.
- A t stå mål med arbejdsgiverne
kræver et stærkt samarbejde mellem
organisationerne, og det har vi ikke
oplevet her. Tværtimod står vi helt
bragende alene, fordi vi nærmest har
skullet mase os ind på de andre orga
nisationer for at få at vide, hvordan
det gik med deres forhandlinger. Om
koordinering har der slet ikke været
tale.

Alternativer
- E r der andre muligheder end K T U
som forhandlerorganisation?
Carsten Andersen: - De andre orga
nisationer i K T U er også godt klar over, at dette her ikke går én gang til.
Det har også været et problem for
dem, at K T U formelt forhandlede for
30.000 - 40.000, mens området dæk
ker 300.000 - og den går ikke igen.
Om det så bliver et fællesforbund for
kommunalt ansatte eller noget andet,
det ved jeg ikke. M en ingen i K T U ’s
forhandlingsudvalg forestiller sig, at
dette kører videre. E t af problemerne
er, at vi på det offentlige område har
en masse småorganisationer, der
kæmper som løver for at bevare deres
selvstændige forhandlingsret og ikke
vil afgive deres suverænitet. M en vil
man stå solidarisk med andre og dan
ne fælles front, afgiver man også su
verænitet.
Søren Andersen: - Jeg er enig med
Carsten i, at vi efter overenskomstsi

tuationen bliver nødt til at have en
medlemsdiskussion
om,
hvorvidt
K T U er det sted, hvor vi skal lægge
kræfterne i 1983, eller om der er an
dre muligheder. S FU er ikke umiddel
bart stedet. Selv om vi er der i forve
jen, og S FU består a f forholdsvis po
litisk bevidste folk, har vi ikke meget
dagligt samarbejde med dem ude på
arbejdspladserne. Og når vi drøfter,
hvordan vi sikrer medlemmerne bedre
løn- og ansættelsesvilkår, må vi se på,
hvor vi arbejder. V i arbejder på ste
der, hvor der er mange HK-ere. Hvis
vi kunne klaske skuldrene sammen
med dem, ville vi absolut komme til at
stå stærkt. V i ser jo gang på gang, at i
alle de kampe, vi fører, er det første
spørgsmål: E r HK-erne med?

Nuancer
- Ligner HB-oplægget til urafstem
ningen ikke oplægget til repræsen
tantskabet i februar med tre fløje:
formanden, D KP-erne og den diffuse
venstrefløj? D et giver endnu engang
indtryk a f splittelse.
Eva Hallum : - Nej, det er ikke rig
tigt. V i har haft kvalificerede og gode
diskussioner om disse ting og har haft
en ret massiv, enig nej-blok, og C ar
sten har selv været inde på, at resulta
tet er noget skidt. Det er en ændring
af situationen. Det nej, der er kom
met, er en styrkelse. M en jeg havde
hellere set, at det var et fælles nej, der
gik ud til medlemmerne. De nuancer,
der er mellem de to nej-grupper, hav
de medlemmerne ingen gavn af at
kende.
Søren Andersen: - Jeg havde heller
ikke regnet med, at denne nuancefor
skel var kommet med i urafstem
ningsoplægget.
- Kan man ikke risikere, det svækker
kampen, at der er de forskelle i H B ?
Søren Andersen: - Nej, med de fo r
skellige politiske og arbejdsmæssige
referencegrupper, vi har, kan man ik 
ke forvente andet, end at vi markerer
os forskelligt. Det vil give nuancer
hen ad vejen. Det, der svækker kam
pen, er, at vi ikke har været dygtige
nok til at opstille et klart aktions
grundlag for en strejke, sådan som
Pædagogisk Kartel har gjort.

Faldgruber
- M en selv om der nu er en enig nej
blok, er der stadig én, som har en af
vigende holdning, nemlig formanden.
H v ilke konsekvenser f å r det?
Søren Andersen: - I K T U tror jeg,
det er spørgsmålet om, hvem der har
den bedste tekniker - de der har en
m illion til at købe en forhandler for,
får den bedste, og de der har de bed
ste teknikere i baglandet, kan lave de
snedigste beregninger.

- Vil det sige, at du kunne forestille
dig, at du kunne komme til at sidde i
samme situation som Carsten And er
sen?
Søren Andersen: - Teknisk ville jeg
nok sagtens kunne komme til kort,
men jeg ved ikke, om jeg ville have en
politisk opfattelse, der sagde: Nej, det
her er for meget - det kan du ikke væ
re med til.
Eva Hallum : - Jeg ville ikke være
kommet i samme situation, for jeg
mener, at selv om vi er med i K T U ,
skal vi håndhæve vores egen suveræ
nitet og ikke gå i den falske solidari
tets faldgrube, hvor vi går med på no
get, som vi principielt ikke kan accep
tere. Det var den politiske fejl, du be
gik, Carsten. M en jeg anerkender, at
en formand kan begå fejl, uden at
han behøver at gå af som formand.

At søbe suppe
Carsten Andersen: - Jeg mener ikke,
jeg har bedrevet noget ondt i K T U samarbejdet. Jeg har aldrig ment, at
vi havde den helt store solidaritet i
K T U . M en at vi kan få en vis hjælp og
støtte i forskellige situationer, og at vi
kan lære noget - det mener jeg stadig.
Jeg tror ikke, vi har ret meget ud a f at
rage os så meget ud med dem, som vi
har gjort, på så spinkelt et grundlag.
Eva Hallum : - V i rager os ikke ud
med dem, fordi vi siger, vi er uenige.
Hvis de synes det, begår de en faglig
fejl.
Carsten Andersen: - De accepterer
naturligvis urafstemningen. M en de
har svært ved at acceptere, at H B har
anbefalet medlemmerne at stemme
nej, når H B ikke på et tidligere tids
punkt mere klart har sagt, at »denne
suppe søber vi ikke«.
- H v is fe jl er det?
Carsten Andersen: - Det er Dansk
Socialrådgiverforenings hovedbesty
relses fejl. Det er dér, skiftet er.
Skulle I have snakket mere sammen?
Søren Andersen: - Carsten har loyalt
refereret, hvad der skete i K T U , men
ingen har rigtig forstået rækkevidden
af meldingerne. M en når du siger,
Carsten, at du i februar blev valgt på
din fagpolitiske linie, og at det du la
vede i K T U derfor ikke var i modstrid
med DS, så løber du lige hurtigt nok
hen over realiteterne i socialrådgiver
foreningen. Du måtte vide, at forliget
var i strid modvind med, hvad flertal
let - eller i hvert fald den aktive del - i
DS mente.

Radikalt skift
- D in fagpolitiske linie er at hale kug
ler hjem, Carsten. H a r du gjort det?
Carsten Andersen: - Jeg har kæmpet
som en gal for de 150 miil. kr., for at
puljen blev så stor som muligt - på et
tidspunkt var den helt nede på 4 mili. -

D er var også sange t i l »by rødderne«
og for, at der blev rettet op på fo r
skellige skævheder. K TU -forliget har
bragt mere hjem, end visse private
områder har fået. Så jeg har slæbt
kugler hjem. N år der så ikke kommer
flere, skyldes det, at H B skifter kurs
midt i det hele.
- Den kursændring har betydet, at jeg
er gået af som D S ’s forhandlingsle
der. N år vi skifter forhandlingstaktik
så radikalt, må der en ny til. Der skal
nye argumenter på bordet nu, og rent
forhandlingsteknisk ville jeg som fo r
handlingsleder blive fanget af mine
gamle argumenter. Det eneste rigtige i
en sådan situation er at skifte, og det
anerkender modparten da også. A t
der så er nogen i SFU , der griner af
mig, tager jeg helt roligt, for jeg går
ind for at vælge forhandlingsleder fra
gang til gang og fra situation til situa
tion. Så står vi stærkere. Den ny leder
af forhandlingsdelegationen er den
anden Andersen - Søren - , som også
har overtaget min post i K T U ’s fo r
handlingsudvalg.
Søren Andersen: - Der er ikke tale
om nogen fornærmethed fra Carstens
side. Det er vanskeligt at gå videre,
når H B og medlemmerne har forkas
tet forliget.
Carsten Andersen: - V i har klart skif
tet i taktikken, og jeg oplever, at vi nu
står mere samlet på et fælles grund
lag. Forhandlingsdelegationen er me
re afklaret, og kursen er stringent. V i
står stærkere nu ud fra den givne situ
ation, vi er i.

De ruster sig
- H v a d forventer I je r så nu?
Eva Hallum : - Jeg venter, at vi får
flere penge. Fo lk er ved at ruste sig til,
at vi skal klare tingene, og de er ved
godt mod. V i har fået mange meddel
elser om, at folk er ophidsede over, at
rådighedstillægget tages fra dem.
H B ’s møde med forhandlingsdelega
tionen fornylig viste, at der er enighed
om, at tingene skal køres frem, og jeg
er ikke så bange for, at vi står alene.

Det strømmer ind med tilsagn om
økonomisk støtte fra andre organisa
tioner.
Men det afgørende er, at vi kan få
forklaret befolkningen, hvad det er
der sker, for hvis arbejdsgiverne får
held til at køre en hetz mod os, så er vi
færdige på forhånd. M en jeg forstår,
at vi har mulighed for at komme ud
på de store arbejdspladser og forklare
om konflikten, og det er meget posi
tivt.
- Jeg vil også godt nævne typografer
ne i denne situation. De fører i øje
blikket en vidtrækkende kamp og har
brug for meget hurtigt at få en vold
som opbakning. E n sejr til dem kan
give os et løft også.

Ikke særlig snedige
- Det her handler om fagorganisatio
nerne, men hvad med modparten?
Søren Andersen: - I den givne situati
on er det en styrke for os, at arbejds
giverne står så stejlt. Havde de nu væ
ret snedige, havde de knaldet et tilbud
på bordet, som de vidste vi ikke kun
ne acceptere, men som ville skabe
splittelse i medlemsskaren. Der er nok
nogen, der er lidt bange for denne
kamp, for det har vi aldrig prøvet før,
og hvordan gør vi nu det?
- M en så snedige var arbejdsgiverne
ikke. De valgte en ren konfrontation,
og den går lige ind hos medlemmerne.
Det så vi i forbindelse med udsættel
sen af strejken. Da fik vi mange mel
dinger om, at folk var utålmodige og
ville strejke med det samme. F o r når
det skulle være på den måde, kunne
arbejdsgiverne få, så hatten passede.
Den holdning tror jeg stadig er der.
De seneste dages aktioner i Københavns-området viser stor utilfreds
hed, og den utilfredshed blev yderli
gere forstærket, da rådighedstillægget
røg. N u håber vi så, at de ikke-aktionerende vil vise de strejkende en aktiv
solidarisk holdning. M en det tyder alt
på, at de vil.
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Det aktioneres der for
N år Dansk Socialrådgiverforening
går i aktion for de specielle krav på
det kommunale overenskomstområ
de, er strejkegrundlaget fem centrale
krav, som forhandlerdelegationen af
stak på et møde i slutningen af marts.
F ø r de er opfyldt, vil DS ikke accepte
re det resultat, der ligger i K T U forliget.
Kravene er:

Søren Andersen: - I K TU -forliget
får tjenestemandsansatte medregnet
den del a f barselsorloven, som de kan
holde uden løn, men med dagpenge, i
deres pensionsanciennitet. Det får de
overenskomstansatte ikke, og den
forskelsbehandling finder vi støden
de. De overenskomstansatte skal na
turligvis have samme vilkår som de
tj enestemandsansatte.

1) Ulempetillæg til alle eller højere
lønramme til alle.

5) E t p rotokollat om socialrådgiveres
deltagelse i årskursus.

- Chancerne for at komme igennem
med ulempetillægget er nok størst,
for arbejdsgiverne er bange for, at en
højere lønramme kan få afsmittende
virkning til andre organisationer. T il
læggene vil de bedre kunne forklare
deres politiske bagland, og for DSmedlemmerne kommer lønsedlen til
at se ens ud, siger Søren Andersen, le
der a f D S ’ forhandlerdelegation.

Søren Andersen: - Statsmagten fo r
ringede jo her i efteråret socialrådgi
vernes muligheder for at komme på
årskursus og væltede udgifterne over
på kommunerne. D erfor ønsker vi et
protokollat om, at DS og kommuner
ne i fællesskab henvender sig til staten
og får sikkerhed for, at de 40, der år
ligt kan komme på årskursus, sikres
mulighed for at deltage i denne vide
reuddannelse med fuld løn.

- V i forlanger 675 kr. om måneden
for det stigende antal ulemper, der er
forbundet med at arbejde som sagsbe
handler. Der er altså tale om et stil
lingstillæg. Hvis man laver opsøgende
arbejde uden for arbejdstiden, skal
det kompenseres med almindelig
overarbej cisbetaling.

jm n

2) Amtscenterkonsulenterne placeres
i lønramme 19 m od nu 14-17.
Søren Andersen: - Deres opgave er at
vejlede og rådgive primærkommuner
ne. Det kræver stor erfaring, og det
har folkene i de stillinger, samtidig
med at de har en langvarig uddannel
se bag sig. Så det må være rimeligt, at
deres arbejde honoreres derefter. V i
har tidligere krævet lønramme 23,
men siger nu lønramme 19. Der er 200
amtscenterkonsulenter, og det koster
kun en m illion kr. at opfylde kravet.

Socialpædiatrisk
forsknings
gruppe
Herved indkaldes til Socialpædiatrisk
Forskningsgruppes 3. møde
tirsdag den 28.4.81 kl. 15.30

3) E n bedre vikaraftale. Vikarerne
bør overgå fr a time- til månedsløn ef
ter en måneds ansættelse i stedet f o r
efter tre måneders ansættelse.

i auditoriet, Børnehospitalet på Fug
lebakken, Drosselvej 57, 2000 F.

Søren Andersen: - Dette krav har
især betydning for vores 600 arbejds
løse medlemmer. De fleste a f dem
starter deres karriere på socialkonto
rerne som vikarer, og de skal ikke stil
les ringere end andre. I øvrigt ved vi,
at H K har fået igennem, at deres vika
rer får månedsløn efter kun 6 dages
ansættelse, så vores krav kan ikke si
ges at være yderliggående.

Emne: Fødende teen-ager, hvem er
du?

4) Afskaffelse a f forskelsbehandlin
gen a f tjenestemands- og overens
komstansatte i forbindelse med bar
selsorlov.
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Foredragsholder: cand psyk. Søren
Friis Schmidt, Gyn. afd., R H .

T il socialpædiatrisk forskningsgrup
pes møder er alle, der har interesse for
socialpædiatrisk og børneepidemiologisk forskning velkommen.
Forslag til kommende møder sendes
til gruppens koordinator:
K lin isk assistent
Karsten Kaas Ibsen
Børnehospitalet på Fuglebakken
Drosselvej 5 7

2000 F.

Ritt og
løn
arbejderne
Dette er svar på nogle ud
sagn, som R itt Bjerregaard kom med i en tale
hun holdt i P o litis k F o 
rum i O slo den 12.2. i år.
Jeg har hæftet mig ved tre
væsentlige om råder i
R itt’ s tale: 1) behovene
hos arbejderbevægelsens
medlemmer, 2) om den
teknologiske udvikling og
3) om det sociale arbejdes
frem tid.
Arbejderen og behovene
Ritt Bjerregaard siger i sin tale: »Et
menneskes interesser har ikke at gøre
med, hvad han eller hun finder inter
essant, men hvordan den pågældende
bærer sig ad med at tjene sit brød og
skaffe sit udkomme. I vores kultur
bedømmer vi som bekendt os selv og
hinanden ud fra den måde, vi skaffer
vores udkomme. Hvad er du?«
Det er rigtigt, at arbejdet som kilde til
løn til at leve for er meget vigtigt for
os. V i ser i fattigere lande, at spørgs
målet om overhovedet at kunne brød
føde sig er det største problem. M en
under gunstigere forhold udvikler vi
behov, der går ud over disse basale.
Der er behovet for retfærdighed, lig
hed og for en solidarisk organisering
af samfundet. For øjeblikket kæmper
folket i E l Salvador og Guatemala for
et menneskeligt samfund. Det er be
hovene for at skabe, handle, lære og
for at gøre det sammen med andre.
Der er behovene for rare og trygge
samværsformer.
Christian Christensen, dansk arbejder
og syndikalist skrev i 1916 i bladet So
lidaritet om de levende følelser og
tanker som drivende kræfter i arbej
derbevægelsens første skabende stor
tid: »Hine mænd og kvinder havde
været kraftløse som vi, om de kun
havde forbundet deres rejsning med
tanken om et par øre mere i timen el
ler et tillæg til akkordpriserne. Nej
det, der gjorde dem så uimodståeligt
stærke var, at de var betaget a f selve
revolutionens tanker, at de i deres
værk så genfødselen af selve menne
skeåndens frigørelse for pengenes og
den materielle verdens...«. »M en vi?

lige kvalifikationer mister deres be
tydning, og det går selvfølgelig udo
ver selvoplevelsen. A lle disse menne
skelige omkosninger har du ikke øje
for i din lovprisning a f så meget tek
nologi som muligt.

De sociale problemer
og EDB-teknikken
På den ene side taler Ritt Bjerregaard
om, at vi skal komme hinanden ved,
og på den anden side går hun ivrigt
ind for at lade de sociale brugeres fø r
ste kontakt med det sociale system
være kontakt til en økonom isk ind
kodning på EDB-maskine. Brugernes
problemer er ifølge Ritt Bjerregaard
økonomiske. Hvordan skal brugerne i
en sådan situation føle tryghed nok til
at sige, at det også handler om men
neskelig hjælp?

Revolutionens frygtede Næve.
Revolutionens frygtede næve; Solidaritet 24.11.1918.

V i har taget revolutionens program
ud af fagbevægelsen til fordel for en
tålsom tilværelse som lønslaver«.
De ca. en kvart m illion mennesker,
der i dagens Danmark er arbejdsløse
har det altså ikke kun forfærdeligt,
fordi de bliver frarøvet deres identitet
som lønarbejder. Det i sig selv er utroligt hårdt. Oveni kommer de man
ge sociale og psykiske problemer, som
handler om samtidig manglende op
fyldelse af grundlæggende menneske
lige behov som behovet for at blive
accepteret af andre, behovet for sam
menhold, for anerkendelse og positiv
selvvurdering, for mening.

De triste jobs forsvinder
Ritt Bjerregaard fremkommer med en
stærk lovprisning af den ny teknologi
og siger i den forbindelse, at denne
teknologiudvikling gør det muligt, at
flere og flere af de usunde og dårligt
betalte jobs kan udføres af maskiner.
Som noget positivt ser hun, at utallige
kasse-kontordamer kan frigøres. De
triste jobs skulle ifølge hende forsvin
de: »Arbejderbevægelsen skal være
med til at .udvikle den ny teknologi.
V i skal ikke alene ikke stå i vejen for
den. V i skal fremme den og fremme
den, alt hvad vi kan«, siger hun.
Maskiner kan lette det menneskelige
arbejde, det tunge arbejde. M en ud
nyttet af erhvervslivet i vores sam
fundssystem har indførelse a f moder
ne maskiner og teknologi betydet ny
udbytning af den menneskelige ar
bejdskraft og nye former for belast
ning og nedbrydning af den menne
skelige organisme og psyke.

Mange af arbejderbevægerlsens ar
bejdsmiljøkonsulenter og medlemmer
kan tale med om den nedslidning og
udstødning a f arbejdermedlemmer,
der skete i 60’erne og i starten af
70’erne, på grund af den måde den
nyindførte teknologi blev brugt på.
Erhvervslivet og L O indførte forskel
lige tidsstudier, opmålinger af, hvor
hurtigt f.eks. en kvinde foran en ma
skine kune bevæge sin arm, hvor lang
tid, hun i den enkleste detalje var om
det. Denne opmåling blev brugt til at
fastsætte normer for helbredsnedbry
dende akkorder. Det monotone, tem
poopskruede, ensidigt belastende ar
bejde nedbrød folk, og de fik nye
symptomer som stress og psykiske
problemer. Også de arbejdsfunktio
ner, der hører til den ny teknologi er
psykisk belastende: Funktionerne er
overvågning foran de store automati
serede anlæg, styring, kontrol. Det
kræver stor koncentration og nerve
anspændelse, og tit er man isoleret i
disse funktioner. Motiverne for er
hvervslivet til at indføre højteknologi
i virksomhederne er at opnå produk
tivitetsstigninger og
omkostnings
dæmpning. H vis den ene arbejdsgi
vers omkostningsniveau derved kom 
mer til at ligge under konkurrenternes
via denne nye teknologi, som ingen af
konkurrenterne endnu har indført,
har han mulighed for at indkassere
enstra fortjeneste. Det er motiverne
for arbejdsgiveren. Det betyder for
arbejderne, at de ikke kun nedslides,
men også udstødes a f produktionen
og gøres arbejdsløse på grund af den
teknologiske udvikling. Det betyder,
at mange menneskers nuværende fag

Muligheden for fremmedgørelse i fo r
hold til klienterne og de sociale pro
blemer ligger i en sådan udvikling.
Det bliver vanskeligere for medarbej
deren ved datamaskinen at opfange
virkelighedens menneske og have fo r
ståelse for de mange psykiske og soci
ale konsekvenser af klientsituationen.
F o r klienten sker der det, at den
manglende kontakt, den manglende
mulighed for indflydelse på sagsbe
handlingen, skaber endnu større
fremmedgjorthed. Følelsen af mag
tesløshed igennem dette giver angst,
følelse af umyndiggørelse og uvirke
lighed.
Det er nødvendigt, at vi ved, at vi har
forskellige og stærke behov, hvis ikke
det skal gå helt galt.
M en det er som om Ritt Bjerregaard
kun ser arbejdermedlemmernes behov
som penge behov og behov for mate
rielle ting.
A n n Gamst,
socialrådgiver.

»SundhedsArbejderen« nr. 1/1981 er
udkommet. Den indeholder artikler
om bl.a. overenskomsterne, ansættel
sesstop i København, Skejby-projektet, uddannelsesforhold og aktionen
på Svaneparken i sommeren 80.
»SundhedsArbejderen« udgives af
KISS, der er en tværfaglig organisati
on indenfor sundhedssektoren.
Bladet kan købes i nogle hospitalskio
sker eller ved henvendelse til: KISS,
Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Støtteabonnement pr. år 30 kr., giro 1
32 04 24.
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H u rra - om ti år
får jeg tilbudt et vikariat
Tekst: H e lle Laursen og Søren Petersen, A L U N o rd jy lla n d

Igennem de sidste 4-5 år A L U -N o rd jy lla n d har eksiste
ret, har det gjort et ihæ rdigt stykke arbejde fo r at få
arbejdspladserne til at bruge Læ ngst-ledig-listerne, men
resultaterne har desværre ikke stået m ål med arbejdet.
I den samme periode er arbejdsløshedslovgivningen
blevet skærpet kraftigt, og det i takt med at arbejds
løsheden er stadigt stigende. Specielt i N o rd jyllan d er
arbejdsløsheden blandt socialrådgiverne ret høj.
V i har derfor fø lt os foranledigede til at fortæ lle noget
om, hvad det egentlig v il sige at være arbejdsløs her i
N ordjylland, hvor det er så forbandet svært at få ar
bejdspladserne til at bruge Læ ngst-ledig-listen.

25% arbejdsløse
Situationen i Nordjylland i dag er, at
der går ca. 120 arbejdsløse socialråd
givere rundt, hvilket svarer til ca.
25% af kredsforeningens medlem
mer.
A LU -N o rd jy lla n d kører en »admini
strativ« længst-ledig-liste, der omfat
ter samtlige arbejdsløse medlemmer.
I sidste generalforsamlingsår besattes
10 vikariater via længst-ledig-listen.
Hvis man forudsætter, at listen også i
fremtiden vil blive brugt i samme om
fang, og hvis vi et kort øjeblik ser
bort fra begrænsningerne i arbejds
løshedslovgivningen vil artiklens fo r
fattere kunne påregne at få tilbudt et
vikariat via listen om ca. 10 år, d.v.s.
1 1991.
M en da arbejdsløshedslovgivningen
ikke tager hensyn til, at vi ser bort fra
den, vil vi allerede inden for de næste
2 år blive udsat for lidt a f hvert.

Selvforskyldt ledighed
V i har netop nu modtaget de halvårli
ge §65-skemaer fra A-kassen. Skema
erne, som man endvidere får tilsendt
efter 1 og 2 års ledighed refererer til
Arbejdsløshedsforsikringslovens
§
65, der siger, at det »påhviler (....) ar
bejdsløshedskassen i samarbejde med
A F at bistå medlemmet med at søge
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dets arbejdsevne og tilknytning til ar
bejdsmarkedet bevaret gennem ud
nyttelse af foreliggende muligheder af
uddannelsesmæssig, genoptrænings
mæssig og omskolingsmæssig art«.
Det lyder jo umiddelbart smukt, at
man sådan vil søge vores tilknytning
til arbejdsmarkedet bevaret. Im idler
tid foretager A-kassen sig ikke andet
end at sende skemaer ud til de ar
bejdsløse medlemmer, der er forplig
tede til at svare på spørgsmål, der inddirekte antyder, at den arbejdsløse
selv er skyld i ledigheden.
V i kender endnu ikke de praktiske
konsekvenser af §65-skemaerne, men
med den stadig stigende arbejdsløs
hed og med de kontrolmuligheder,
som §65-skemaerne indeholder, fryg
ter vi §65 vil blive brugt til at fratage
arbejdsløse dagpengeretten allerede
efter 2 års ledighed, så 26-ugers-reglen bliver en saga blot.

I arbejde uden for fagområdet
Skulle vi slippe heldigt igennem be
svarelsen af §65-skemaerne er faren
dog ikke drevet over. M ed de seneste
stramninger i Arbejdsløshedsloven er
der åbnet yderligere mulighed for at
anvise os arbejde uden for vort fag
område. Konsekvenserne kan blive en
nedbrydning af faggrænserne, lige
som det at uddanne sig i et fag bliver
en ret usikker investering.

Skulle det også lykkes for os ikke at
blive anvist arbejde inden for andre
fagområder, kommer vi måske i den
situation at vi, for ikke at falde for
26-ugers-reglen, skal have jobtilbud.
Situationen i Nordjylland er, at om
kring 30 arbejdsløse medlemmer er
varslet et jobtilbud. 11 har taget
imod, nogle har selv formået at skaffe
sig et arbejde, andre har givet op og
har mistet understøttelsen.
Da det er svært at skaffe tilstrække
ligt med jobtilbud, og da det samtidig
er nævnt i lovens §97b, at jobtilbud
skal udgøre det for et »rimeligt« ar
bejde, og da man kun får eet jo b til
bud, må vi frygte, at også jobtilbuds
ordningen vil komme til at fungere
som et led i nedbrydningen af fag
grænserne.
V i ved med sikkerhed, at et medlem i
Nordjylland
allerede
har
»taget
imod« et jobtilbud uden for vores
fagområde.

Økonomisk og psykisk
belastning
Foruden de ovenfor nævnte mulige
konsekvenser i forbindelse med det at
gå ledig, er det også en økonomisk be
lastning at gå arbejdsløs, idet langt de
fleste har en stor studiegæld at afdra
ge samtidig med, at man er på dimmitendunderstøttelse.
Endelig er der de psykiske konsekven
ser er ledigheden. De er selvfølgelig
forskellige fra medlem til medlem,
men man må formode, at den håbløs
hed, som mange gribes af, forstærkes
af den høje arbejdsløshed i N ord jyl
land og den samtidig ringe brug af
længst-ledig-listen.

Manglende opbakning
på alle felter
Den ringe brug af listen mener vi skal
søges i 4 forhold:
1. A t A F ikke bruger og retter hen
vendelse til Listen.
2. A t kun få af de arbejdende med
lemmer bakker aktivt op om listen
og bruger deres indflydelse i fo r
bindelse med besættelse a f vikaria
ter til fordel for længst-ledig-li
sten.

3. A t arbejdsgiverne kun i et meget
ringe omfang bruger længst-lediglisten.
4. A t mange a f de arbejdsløse søger
vikariater uden om længst-ledig-listen.

Til grin
V i tror, at arbejdsgivernes ringe brug
a f listen, og de arbejdsløses manglen
de opbakning bl.a. skal søges i, at de
arbejdende ikke aktivt slutter op om
listen.
Skal arbejdsgiverne bruge listen, sker
det ikke igennem en appel til disses
sociale forståelse, men gennem et øget
pres fra medarbejdernes side.
Den indbyrdes solidaritet blandt de
arbejdsløse forudsætter at den giver
resultater, og de er som bekendt små
her i Nordjylland. V i har utallige gan
ge oplevet, at arbejdspladserne hen
vender sig direkte til de arbejdsløse i
forbindelse med besættelse a f vikaria
ter. På den måde bringer man de ar
bejdsløse ud i en ubehagelig situation.
Hvis man med henvisning til længstledig-listen siger nej til vikariatet, kan
man være ret sikker på, at arbejds
pladsen henvender sig - ikke til A L U men en anden arbejdsløs, som måske
er mere end villig til at tage vikariatet.
På den måde er det svært ikke at føle

sig lidt til grin, når man stiller sig soli
darisk med længst-ledig-listen.

Snævertsynede argumenter
De mest brugte argumenter fra de ar
bejdende, der ikke støtter aktivt op
om længst-ledig-listen er, at man
p.g.a. den pressede arbejdssituation
har brug for vikarer med et forudgå
ende kendskab til arbejdet eller det
system, de skal arbejde i.
F o r os at se spiller man med dette
snævertsynede
argument
sorteper
rundt blandt de arbejdsløse i et forsøg
på at afbøde nogle a f krisepolitikkens
virkninger - dårlige normeringer, øget
arbejdspres m.v.
En række andre forhold spiller natur
ligvis også ind, når man skal forklare
de arbejdendes ringe opbakning bag
listen.
Her i A L U , Nordjylland, har vi lagt
det væsentligste arbejde i forbindelse
med øget brug a f listen på de månedli
ge tillidsmandsmøder, og de kvartals
vise tillids- og kontaktpersonmøder,
hvor vi har beskrevet situationen her i
Nordjylland og diskuteret brugen af
længst-ledig-listen.
Det er imidlertid vores indtryk, at dis
se diskussioner ikke i særligt stort om

fang føres videre ude på arbejdsplad
serne, hvorfor en del medlemmer ikke
er bekendte med arbejdsløshedssitua
tionen og forholdene omkring længstledig-listen her i Nordjylland. Endelig
tror vi, det kan være svært for mange
af de arbejdende, der ikke selv har
prøvet at gå arbejdsløs i det krisehær
gede Danmark, at sætte sig ind i, hvil
ken håbløs situation man er i som ar
bejdsløs.
D erfor er det nødvendigt, at diskussi
onen om brugen af længst-ledig-listen
bliver ført ude på arbejdspladserne og
ikke blot begrænser sig til tillids- og
kontaktpersonsmøderne.

Brug listen
En øget brug af længst-ledig-listen lø 
ser selvfølgelig ikke arbejdsløsheds
problemet, men for os som arbejdslø
se vil en øget brug a f længst-ledig-li
sten modvirke nogle af de værste virk
ninger af arbejdsløshedslovgivningen
og den seneste tids stramninger på
dette område.
For fagforeningen som helhed og der
med også de arbejdende medlemmer
vil en øget brug a f længst-ledig-listen
styrke sammenholdet og den indbyr
des solidaritet og derved øge mulighe
derne for at udvikle en stærkere fag
forening.
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Socialrådgivernes
ansættelse
i fagforeningerne
Foto: W .M . Charewicz
Tekst: A n ja D ybris
»Ethvert fo rb u n d med respekt f o r sine medlemmer bør
ansætte en socialrådgiver«.
» Vi kunne ikke rejse så mange sager uden vores social
rådgiver«.
De to sætninger kommer fra et par a f socialrådgiver
nes nye »arbejdsgivere«, D ansk Funktionæ rforbund og
Pæ dagogisk Kartel.
F o r et par år siden blev de første socialrådgivere ansat,
og i dag har begge forbund to socialrådgivere.
»Succes« er måske et stærkt ord fo r socialrådgivernes
ansættelse i fagforeningerne, men ét er sikkert: Der er
brug fo r dem, de bliver brugt med glæde og de letter
tillidsfolkenes arbejdsbyrder.
E t fagforbund har i dag mange opga
ver. Tilværelsen er blevet meget
kompliceret, og mange af livets fo r
hold griber ind i hinanden. Og her er
arbejdspladsen og fagforeningen en
central faktor.
Tiden, hvor tillidsfolk og fagforenin
ger udelukkende beskæftigede sig
med højere løn og mere fritid, er en
saga blot.
Begge fagforbundenes medlemmer
har modtaget socialrådgiverne med
åbne arme og de bruger løs a f dem
uden smålig skelen til betegnelser som
»sociale tabere/tilfælde« m.m. F o r
bundenes medlemmer opfatter de nye
personale-grupper som en service for
dem!

- Ethvert forbund med respekt fo r si
ne medlemmer bør ansætte en social
rådgiver.

De sociale spørgsmål
Socialrådgiverne, der er ansatte i Pæ
dagogisk Kartel, har lidt andre opga
ver end Dansk Funktionærforbunds
socialrådgivere.
- V i bruger vores socialrådgivere til at
varetage vores overordnede socialpo
litiske sager, siger Niels Jacobsen,
som er formand for Landsforeningen
af Socialpædagoger (LFS). H an re
præsenterer sammen med Birthe O l
sen, næstformand i Børne- og U ng
domspædagogernes
Landsforbund
(B U P L), Pædagogisk Kartels Social
udvalg.
- Det er socialudvalgets opgave sam
men med vores socialrådgiver at ska
be et så godt grundlag som muligt for
at rejse sager over for vores arbejds
givere i stat, amter og kommuner.
Vores socialrådgiver hjælper det soci
alpolitiske udvalg med at undersøge
lovene, deres konsekvenser og betin
gelser, så vores baggrundsviden og
dokumentation bliver så god som mu
lig, siger Niels Jacobsen.
Birthe Olsen fortæller, at socialråd-

- Det kan f.eks. være arbejdsmiljøet
og de sygdomme, det fremkalder,
dårlige lunger, eksem osv. Det er er
hvervslivet, der påfører arbejderne
sygdomme og gener, men det er som
regel bistandskontoret, der betaler.
Og ofte har vores medlemmer brug
for den viden, vore socialrådgivere
sidder inde med, hvis de kommer til
kort på bistandskontorerne.
- Ja, i alt, hvor vores socialrådgivere
har taget en arbejdsopgave op, er de
blevet en stor gevinst for forbundets
medlemmer og ledelse, siger Hans
Jørgen Jensen.

Afvekslende arbejde

Det var på grund af den øgede ar
bejdsløshed og de forpligtelser, der
fulgte med, at Dansk Funktionæ rfor
bund ansatte en socialrådgiver.

Socialrådgiverne har i Dansk Funkti
onærforbund først og fremmest taget
sig a f § 65-samtalerne med de arbejds
løse. De rejser ud og får kontakt med
medlemmerne på provinsens for
bundskontorer og de hjælper pensio
nisterne og efterlønsmodtagerne.
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- Det er mange opgaver, mener Hans
Jørgen Jensen, men det viser også, at
det var en klog foranstaltning, da vi
besluttede at ansætte de to socialråd
givere.

- M en de tager sig også af de sociale
problemer, der opstår på arbejdsplad
serne, siger Hans Jørgen Jensen.

Arbejdsløshed og efterløn

Form and Hans Jørgen Jensen mener,
at det er betryggende både for ledel
sen og for medlemmerne, at social
rådgiverne kan vejlede de arbejdsløse,
når der er behov for det.

medlemmerne af en eller anden grund
ikke selv kan få til at køre.

De besvarer også spørgsmål i fagbla
det og tager altså de sager op, som

Birthe Olsen næstformand i B U P L

giverne i øjeblikket beskæftiger sig
med nedslidningen, som er et alvorligt
problem fo r pædagoger. Den sker
meget tid lig t på grund a f de mange
nedskæringer.
Socialrådgiverne skal organisere kra
vene om nedtrapning a f det ugentlige
tim etal, og de er centrale personer i
frem stillingen a f m ateriale i fo rb in 
delse med arbejdsm iljø-loven.

riet eller andre kompetente organer
for at protestere mod asociale beslut
ninger.
- Det er helt klart en lettelse fo r os, at
socialrådgiverne tager sig a f sociallo
vene og medlemssagerne. Og vi ville
ikke kunne tage så mange sager op,
hvis vi ikke havde en socialrådgiver,
mener Niels Jacobsen.

Tilfredse - desværre
Arbejdspres
- F o r et par år siden blev der et meget
stort arbejdspres. Der kom en strøm
a f cirkulæ rer i halen på Bistandsloven
og Arbejdsm arkedsloven. Og da det
ikke lige er vores bord, var der en
smutter ind imellem. D erfor fik vi
brug fo r en sagsbehandler, forklarer
N iels Jacobsen.
- I dag følger fagforeningen menne
sket fra vugge til grav - i vores kartel
helt bogstaveligt - og derfor har vi og
så brug fo r fo lk , som er uddannede
med en bestemt viden, som vi fagfore
ningsfolk ikke har.
- De ting, som vores socialrådgiver
nu skal beskæftige sig med, er bear
bejdelsen a f det materiale, der kom
frem på vor nyligt afholdte konferen
ce om socialpolitik, siger Birthe O l
sen. Og det gælder bl.a. æ ldre-proble
m atikken, nedslidningen, forringel
sen a f de sociale goder og angrebene
på gratis-princippet.
Det skal gerne udmunde i nogle rap
porter, hvor vi i lighed med andre sa
ger vil søge foretræde i socialm iniste

- V i er meget tilfredse med socialråd
givernes arbejds - desværre havde jeg
nær sagt - fo r vi har jo bl.a. brug for
dem, fo rd i arbejdsgiverne fjerner
mange a f vores medlemmer fra arbej
det. Enten ved arbejdsløshed eller
sygdom i forbindelse med nedslidning
via nedskæringerne, siger Birthe O l
sen.
Og begge fagforbund er samstem
mende i at bedømme betingelserne for
Bistandsloven fo r absurde.
Den burde være et socialt sikkerheds
net fo r den enkelte borger, og allige
vel er fagforeningerne nødt til at an
sætte socialrådgivere, så deres med
lemmer kan få den bedst mulige servi
ce.

Debat_____
Vedrørende
prioritering af
ulempetillæg
contra højere
grundløn i over
enskomstfor
handlingerne
P å repræsentantskabsmødet i februar
81 fremlagde medlemmer a f løn- og
klubudvalget i Københavns amt ne
denstående udtalelse: Udtalelsen blev
ikke sat til afstemning på mødet, idet
det blev vedtaget at den skulle bringes
i bladet, og at forhandlingsdelegatio
nen på baggrund heraf skulle gøre re
de f o r den omprioritering a f overens
komstkravene som delegationen rent
faktisk allerede har foretaget.
Første prioritet: Højere grundløn!

N iels Jacobsen form and L F S

A f referaterne fra forhandlingsdele
gationens møder fremgår det, at fo r
handlingsdelegationen har diskuteret

den prioritering a f kravene som med
lemmerne har opstillet.
Forhandlingsdelegationen (FD) er på
disse m øder nået frem til at det krav
vi skal satse på er kravet om ulempe
tillæ g. Det a f medlemmerne højest
prioriterede krav - højere grundløn bliver ikke vurderet som et krav, der
skal skabes aktiviteter og m obiliseres
om kring. Tvæ rtim od bliver det helt
entydigt konkluderet, at kravet om
ulem petillæ g er et »kardinalkrav« fo r
DS, og at det er her »kræ fterne skal
satses« og at evt. aktioner skal dreje
sig om dette krav.
Samarbejdet med andre organisatio
ner der har stillet kravet om højere
grundløn bliver i logisk forlængelse
heraf til et spørgsmål om at forklare
disse hvorfor vi satser på ulem petil
læg.

Vi står uforstående overfor denne
holdning
F D begrunder sine overvejelser i flere
argumenter hvoraf følgende (efter vo
res vurdering) er de vigtigste: 1. F o r
handlingerne på det private arbejds
marked er gået dårligt - det smitter a f
på vores område og derfor må vi h ol
de os til de mest realistiske og nære
krav. 2. Forhandlingerne med de an
dre organisationer i SFU-regi om fæ l
les kamp for fælles krav er gået dår
ligt - uden at det dog bliver præciseret
hvordan de er gået dårligt - vi kan
derfor ikke forvente nogen reel støtte
fra denne kant. 3. H vis rådighedstil
lægget blot bortfalder uden at vi i ste
det får ulempetillægget igennem v il
mange medlemmer blive vidne til en
lønnedgang a f betragtelige dim ensio
ner og hele foreningens eksistens vil
være truet. 4. A f samme grund er
ulempetillægget det letteste at m ob ili
sere på - vi kan som selvstændig fag
gruppe appellere til offentligheden i
forbindelse med lønnedgangen og
pege på vore særlige »ulemper« i vo
res arbejde.
F D ’ s konstatering a f at forh an d lin 
gerne på det private arbejdsm arked er
gået dårligt, og at udsigterne fo r de
offentlig t ansattes forhandlinger der
fo r heller ikke tegner særligt lyst, kan
der som bekendt ikke rokkes ved.
Im idlertid er den konklusion, F D dra
ger heraf bagvendt og ikke mindst
uendelig defensiv. Baggrunden fo r at
give kravet om højere grundløn høje
ste prioritet bunder jo netop i en vur
dering af, at vi som offentlig t ansatte og slet ikke en meget lille forening
som vores - kan kæmpe nogen som
helst reelle forbedringer igennem ale
ne, men at der i den aktuelle situation
kun er én realistisk m ulighed, nemlig
at stå sammen om det krav vi har rejst
i fællesskab, nemlig højere grundløn.

Ved at rejse og skabe mobilisering og
aktivitet omkring dette krav er vi med
til at danne det eneste realistiske alter
nativ til lønnedgang: Nemlig en sam
let front a f offentligt ansatte.
V i har på det private arbejdsmarked
set hvordan arbejdsgiverne ved hjælp
af de decentrale forhandlinger har
haft held til at splitte fagbevægelsen
op i højt og lavtlønnede og spille
faggrupperne ud mod hinanden. Ved
at prioritere vores »særlige« krav hø
jest, spiller vi de offentlige arbejdsgi
vere samme mulighed i hænde.
Det afgørende for, hvilken overens
komst vi får, er i sidste instans, hvil
ken aktivitet og mobilisering vi fo r
mår at rejse blandt medlemmerne.
Aktivitet blandt medlemmerne er en
styrke bag alle vore krav. Problemet
er derfor ikke, hvordan vi rejser ak
tivitet omkring ulempetillægget, men
hvordan vi overhovedet skaber aktivi
tet. Kravet om højere grundløn er det
centrale spørgsmål - alene af den
grund, at det vedrører alle forenin
gens medlemmer helt direkte - og ikke
kun de 50% der evt. kan få et ulempe
tillæg - og fordi dette krav langt mere
præcist udtrykker det, som mange o f
fentligt ansatte og vi selv føler, nemlig
at vi ganske enkelt ikke længere vil
finde os i så elendige arbejdsforhold,
så store forringelser i vores arbejdsvil
kår og i en så elendig løn.
Hertil kommer alle de andre proble
mer i et ulempetillæg som F D tilsyne
ladende helt overser: Ulempetillægget
foreslås givet alene til de som arbejder
efter cirkulæret om råd og vejledning.
E n lang række socialrådgivere, f.eks.
de hospitalsansatte, vil derfor ikke få
dette tillæg, og allerede hermed læg
ges kimen til en splittelse, osse inden
for foreningens egne medlemmer.
Endvidere må man formode, at et til
læg yderligere vil fremskynde arbejds
givernes planer om at omstrukturere
det nuværende arbejde i bistandsafde
lingerne i retning af at lave funktions
områder, hvor det kun er enkelte
»eksperter« der kan tillade sig sådan
luksus som opsøgende og udgående
arbejde. Ved sådanne omlægninger
ville arbejdsgiverne med god ret kun
ne kræve, at de der arbejdede i en
glatsagsafdeling ikke skulle have til
lægget. Kravet om ulempetillæg kan
på denne måde blive et meget kortsig
tet krav, idet betingelserne for det
hurtigt kan ændres.
Endelig kan nævnes de mildt sagt
uheldige socialpolitiske konsekvenser
af kravet om ulempetillæg. Ved at gå
til offentligheden med dette krav, vil
vi komme til at stå i den lidt bagvend
te situation, at vi på den ene side skal
fremføre det opsøgende og udgående
arbejde som en nødvendig del a f en
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blot nogenlunde rimelig socialpolitik
og på den anden side klargøre overfor
arbejdsgivere og offentlighed hvilke
store ulemper dette medfører i fo r
hold til det behagelige (!) arbejde der
hjemme på »pinden«.
Dette er en umulig problematik.
Opsøgende og udgående arbejde be
tragter vi som en naturlig og integre
ret del a f vores arbejde. A t vi ikke er i
stand til at udføre det på grund af
elendige normeringer og arbejdspres
er en'anden snak, som - imidlertid ik 
ke har den konsekvens, at opsøgende
og udgående arbejde - for den sags
skyld klientkontakt overhovedet bliver til »ulemper«.
Derfor:
- Stå fast på kravet om højere grund
løn.
- Diskuter aktionsformer udfra dette
krav og styrk kontakten til andre
fagforeninger der har rejst dette
krav.
- T a g lokale initiativer og diskuter
fælles problemer og fælles krav
med andre offentlige ansatte i din
kommune.
Udtalelsen er udarbejdet a f og vedta
get a f Københavns amts kredsfore
nings løn- og klubudvalg forsam let til
møde den 10.2.1981.
Den samme problem stilling blev den
11.2.81 diskuteret på et tillidsmands
møde i Københavns amt.
Tillidsmandskollegiet vedtog at støtte
løn- og klubudvalgets udtalelse til re
præsentantskabet.

Forhandlingsdelegationens
svar
DS vælger som fagforening at frem
sende 60 - 70 krav, når specielle og ge
nerelle krav tælles sammen. Kravene
er i deres udformning ikke skåret til
på baggrund af overvejelser om, hvad
der Ville være realistisk at få igennem.
Det er medlemmernes/arbejdspladsern^s krav, der fremsendes.
Denne fremgangsmåde, der altså ikke
bygger på »forhåndscensur«, stiller
enhver forhandlingsdelegation i et
ubehageligt prioriteringsvalg lidt læn
gere fremme i forløbet. O p til denne
over^nskomstsituation foretog et re
præsentantskabsmøde en priorite
ring, og problemet opstår, fordi fo r
handlingsdelegationen på et senere
tidspunkt - ud fra en vurdering af si
tuationen, som den nu ser ud og ud
fra et ønske om at opnå det bedste re
sultat for medlemmerne - føler sig
nødt til at omprioritere på tværs a f rep ræ se n ta n tssk a b sb e slu tn in g e rn e .
M en prioriteringen påtvinges delega
tionen -om ikke før, så når man

konkret sidder ved forhandlingsbor
det. D a det er et overordentligt dårligt
tidspunkt at prioritere på, er det af
forhandlingstaktiske grunde klogest
at have dannet sig så konkret et bille
de af situationens muligheder, som
det lader sig gøre, inden forhandlin
gen.
I denne prioriteringsproces kan fo r
handlingsdelegationen så vælge at si
ge: Repræsentantskabet har priorite
ret - vi fastholder denne prioritering,
uanset, hvad der måtte være sket i
mellemtiden. Det ville være let - men
det ville også være udtryk for et fo r
ræderi overfor medlemsinteresserne,
hvis forhandlingsdelegationen i virke
ligheden opfattede situationen som
ændret.
Og det gjorde man:
I januar 81 - 2 Vi måned før overens
komstfornyelsen - måtte forhand
lingsdelegationen konstatere, at toget
var kørt i forhold til en »fælles kamp
for fælles krav« sammen med de øvri
ge offentligt ansatte. Det var ikke D S ’
skyld - jvf. Egon Olsen-planen. Der
var ikke i F T F , ikke i K T U og ikke en
gang i SFU baggrund for at etablere
en sådan kamp.
Det skyldes bl.a., at der også inden
for de offentliges organisationer fin 
des mange faglige ledere, som syntes,
at det var deres pligt at holde sig in
den for de afstukne, indkom stpoliti
ske rammer. M en det skyldes også, at
det offentlige aflønner sine ansatte
fra skalatrin 1 og op til 52, hvilket
danner et dårligt udgangspunkt for en
fælles kamp for højere grundløn. N år
forhandlingsdelegationen på denne
baggrund vælger at satse på social
rådgiverspecifikke krav - ulempetil
lægget -er det ikke fordi vi på forhånd
sælger kravet om højere grundløn,
men fordi vi altså med ulempekravet
ikke mener at rette et frontalt angreb
på de indkomstpolitiske rammer, som
kun alt for mange faglige ledere har
godtaget, og som vi altså vurderer ik 
ke som fagforening alene at kunne
bryde. Det kan man kalde et uendeligt
defensivt udgangsunkt -man kan også
kalde det en realistisk defensivt
udgangspunkt - man kan også kalde
det en realistisk vurdering af udfaldet
af en principiel kamp mellem stats
magten og DS.
Vælger arbejdsgiverne imidlertid at
udbetale den lønsum, der hidtil har
været udbetalt som garanteret mindstebetaling + ca. ligesåmeget fra
summen til opretning a f særlige skæv
heder, som generelt lønloft, må de
gerne det for vores skyld. Forskellen
bliver ikke så stor, idet DS har fo r
dret, at et ulempetillæg gives til alle
KL-ansatte som generelt stillingstil
læg - og dette vil vi fastholde.

alform idlerudvalget; i forbindelse med bekæm

Fortsat god kamp.

Når vi alligevel ikke kan opnå fuld
lønkompensation under en punkt
strejke, hvilket måtte være en selvføl
gelighed, kunne vi alle have stået sam
men og taget »skraldet«.

M .v.h.
K urt Eriksen
Forhandlingsdelegtionen

Det ville have været en manifestation
og et udtryk for demokrati og solida
ritet i Dansk Socialrådgiverforening.

den fastholdt følgende principper:

Forsåvidt angår ARF-om rådet har
DS fastholdt kravet om højere grund
løn, men dette er - endnu - ikke im ø
dekommet fra arbejdsgiverside.

Hanne Skaalum
Ingrid Lensfeldt
ansat ved Svendborg kommune

pelse a f besparelser på bevillinger samt planer
om at fjerne bevillingen til vikardæ kning fra de
Sociale højskolers regi, hvilket vil betyde en
nedlæggelse a f Årskursus.
I U U ’s behandling a f ovenstående har vi hele ti

a. Det er en forudsætning, at der ydes vikar
dæ kning fo r samtlige danske årskursister i
hele uddannelsesforløbet.
b. A t

der ikke sker beskæring a f undervis

ningshonorarer med kvalitetsforringelse til
følge.
c. A t kapaciteten og eksistensen a f Årskursus

»Vi har vundet
i lotteriet!«
Det er med stor forundring og vrede
vi erfarer, at 44% af vore aktive med
lemmer ikke har kunnet overkomme
at tilbagesende en stemmeseddel i en
frankeret svarkuvert. V i må således
konkludere, 44% åbenbart er kom
plet ligeglade med vores overen
skomst og vores forringede arbejdsog lønvilkår.
Dette opleves a f os helt grotesk og
meget belastende i forhold til den soli
daritet, man forventer a f os under
den kommende konflikt. Det føles,
som om man er sendt i krig for »Gud,
Konge og Fædreland« uden at have
nogen af delene.
V i har vundet i lotteriet - vi er blevet
udpeget til at være dem, der til gavn
for os allesammen erlægger over det
halve af vores månedlige nettoindtægt
på Socialrådgiverforeningens alter.
Det kalder man » A t stå sammen«.
V i er gæve kammerater, så det gør vi
da selvfølgelig for at hjælpe en flok
sløve kolleger, som ikke engang kan
finde hen i postkassen med et lille
brev! Foretagenet kører på vilkår,
som er så udemokratiske, at vore
lumske mistanker og negative fo r
ventninger til vor organisation opfyl
des i fuldt mål. Det ville vel have væ
ret rimeligt, at man forlods var blevet
gjort bekendt med strejkevilkårene,
som kaster os alle ud i uoverskuelige
økonomiske vanskeligheder. Dette
gælder særlig folk med store lignings
mæssige fradrag, der skal fungere
som lånekasse uden renter for fore
ningens medlemmer. Det er hermed
endnu engang dokumenteret, at vor
faglige identitet fortsat er på »hattedameniveau«, idet det kun er velforsørgede personer, som kan klare den
ne konflikt uden skrammer. De andre
henvises til mindreværdige diskrim i
nerende ansøgninger om hjælp og bi
stand.
Det er vor opfattelse, at denne aktion
vil forslå som »skrædder i helvede«.

både i K øben havn og Å rh u s på kort sigt og

Til Roskilde Amts
Kredsforenings ledelse.

som et absolut m inim um fastholdes.
d. A t Årskursus fastholdes som 10 m d. langt

Endnu en replik som svar på jeres re
degørelse for behandlingen af med
lemmernes skriftlige forslag fremført
i vort fagblad nr. 3 af 4. februar 1981.
Først bør jeg egentlig takke for jeres
indlæg, da jeg nu er blevet bekendt
med sagsbehandlingen af mit skriftli
ge oplæg, ligesom andre medlemmer,
måske har været uvidende om denne
arbejdsform. Jeg synes dog det havde
været enklere, om I havde ladet med
lemmerne vide, at skriftlige henven
delser til foreningen ikke besvares
med mindre den pågældende er til ste
de ved det møde, hvor sagen behand
les. En sådan fremgangsmåde forud
sætter dog, at medlemmet bliver gjort
bekendt med det tidspunkt, hvor sa
gen forventes drøftet. Jeres megen ta
le om demokrati skurer fælt i ørerne,
og yder ikke medlemmerne megen
hjælp. M en fremgangsmåden er gam
melkendt.

og sammenhængende uddannelsesforløb.
Glæ den over at Årskursus endnu engang kan
opslåes blandes derfor med meget stor bekym 
ring dels over at det i bedste fald kun er en én
gangsforeteelse, dels over de konkrete betingel
ser hvorunder optagelse, indhold og fo rløb vil
foregå, bl.a. med de følger, der nævnes i de nu
værende årskursisters åbne brev til Undervis
ningsministeren og Rektorforsam lingen. (Brin
ges også i dette numm er a f Socialrådgiveren).
DS

har beklageligvis ikke været indkaldt til

drøftelse a f gennemførelsen a f Årskursus
81/82 og har således ikke haft m ulighed fo r at
tage stilling hertil.
Det er D S ’ opfattelse, at den foreslåede løsning
er uholdbar og man vil fortsætte bestræbelser
ne på atter at få Socialform idlerudvalget ind 
kaldt, med henblik på at få etableret en accep
tabel ordning på længere sigt i forhold til de
principper, der er nævnt ovenfor.
Uddannelsesudvalget
D e n 6.4.81

Kære kolleger
V i nuværende årskursister på hold XIII i K ø 
benhavn vil hermed uddybe det opslag om års

M e d venlig hilsen
A lly Rasmussen

kursus, der blev bragt i Socialrådgiveren nr.
7/81.
Det fremgår ikke a f opslaget, at indholdet a f
det nye årskursus vil være forringet i fo rho ld til
tidligere årskurser.
Der er sket nedskæringer, dels i vikardæ knin
gen, dels på undervisningsbudgettet.
Det nuværende årskursus undervisningsbudget
er på foranledning a f rektorforsam lingen ved
De sociale H ø jsk o ler nedskåret med 40% for

Uddannelsesudvalget om
Årskursus 81/82

foråret 1981. Denne besparelse overføres til ef
teråret 1981, hvor årskursus ellers efter D ire k 
toratet for de videregående uddannelsers me
ning skulle have været lukket.

Direktoratet for de videregående uddannelser
har i marts 81, på Rektorforsam lingens foran

Rektorforsam lingens oplæg til direktoratet in 

ledning accepteret at Årskursus 81/82 opslåes

deholder følgende passus: »Den a f Undervis

under følgende økonom iske rammer:

ningsministeriet pålagte besparelse for 1981 vil
blive opnået ved nedskæring a f lærerressour

1. D riftsm idlerne (herunder honorarer til un
dervisere) er beskåret med 40%.

cerne i indeværende semester samt ved at lægge
hovedvægten på selvstændige studieaktiviteter i
efterårssemesteret 1981«.

2. Ingen vikarportioner i perioden 1. sept. -21.

H e ra f kan I se, at den undervisning, 1 vil blive
tilbudt, ikke vil få hverken den form eller det

dec. 1981.

indhold, som 1 måske forventer på baggrund a f
3. Ialt 20 vikarportioner til deling mellem de 2
årskurser i perioden 1. jan. - 30. ju ni 1982
(d.v.s. halvering).

beretninger fra tidligere årskursister.
1 skal også være opm æ rksom m e på, at den o ri
entering, der udsendes til ansøgerne om indhol
det a f A K 81/82 er uændret i forhold til tidlige

Pa uddannelsesudvalgets konstituerende møde
d. 6. april har denne meddelelse og De sociale
højskolers

annoncering

af

Arskursus

re års orienteringer, idet nedskæringer på un
dervisningsbudgettet ikke er indarbejdet.

været

drøftet. Uddannelsesudvalget har aktivt støttet

M e d venlig hilsen,

de sociale højskolers forsøg på at bevare A r s 
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kursus som ét sammenhængende og 10 måne
ders langt uddannelsesforløb. Denne støtte er
kom met til udtryk i Foreningens arbejde i Soci

. . .fortsættes side 18
15

Europæ isk
sem inar for
socialarbejd
afholdes i å
i Spanien
Unemployment
- Social consequenses and altern
- The interaction between social
social policy
Den 15.-19.juli 1981 genom för e
on o f Social W orkers (IFSW ) ett
pa. Seminariet kommer att äga r

Arbetslöshet parat med snabbt c
märke för hela den västliga värld«
on påvérkar den sociala sektorn <
högra grad.
Seminariets värdland, Spanien, n
niskor, brottas som andra medlei
het, idag enligt o ffic ie ll statistik

Arbetslöshet och socialt arb
- en fråga om kunskap, resurser
Fö r att belysa situationen i Euroj
ka sakkunskap i form av expert«
bour O rganization (ILO ), p o litik
alarbetare från olika delar av Eui
ter. I nulåget måste alla goda krz
den hotande skugga som arbetsl«

Arbetslösheten i Europa och i hel
ligen kan lösas separat i de enski
om låget totalt år ett problem so
skilda länderna. En gemensam 1
för att kunna skapa m öjliga ocl
nuvarande utvecklingen.
Seminariet kommer att stråva eft
samma dragen i det av arbetslösh
socialarbetarnas vardagliga arbe
enskilde individen, som drabbat«
Tilm eldingsblanketter og yderlig«
Inge Engbart, Dansk Socialrådg
benhavn K . T lf. 01- 14 30 33. F ri
1981.
Pris: Ca. kr. 3.000,00 fo r rejse,
Sem inarieafgift 65 dollars.

tre
»

ives
ark practice, the labourmarket and
apadelen av International Federatininarium om arbetslösheten i Euron i Granada i Spanien.
inde in fla tio n har b liv it ett kånne. Såvål arbetslöshet som hög in flatih socialarbetarnas verksamhet i allt
l en befolkning på 36 m iljoner månländer i IFS W en ökande arbetslösca. 12%.

e
tik, utbildning, vårderingar.
kommer på m eninariet att medverfrån bland annat International Laoch fackliga ledare i Europa. Soci>a kommer att delge sina erfarenhe?r samlas fö r att finna losningar på
leten kastar över Europa.
åstvårlden år ett problem som svåra lånderna. E n gemensam kunskap
svårligen kan lösas separat i de entskap om låget titalt år nödvändig
andlingskraftiga alternativ till den
att dels belysa de stora och gemenirabbade Europa, dels också belysa
pråglat av akuta problem fö r den
/ arbetslöshet.
oplysninger fås ved henvendelse til
rforening, Postboks 129, 1004 K ø 
for tilm elding er senest den 15. maj
;i, morgenmad og dobbeltværelse.

Åbent brev til
U nderv isningsministeren
og Rektorforsamlingen
ved De sociale Højskoler

fra 1981 skal de nuværende årskursister oplyse
følgende

undervisningsbudgettet.

Nedskæringerne

forringer kursusindholdet fo r såvel vort hold
I vort tidligere brev til Undervisningsministeriet

som fo r det efterfølgende - kvalitativt og kvan

a f 26.2.81 anførte vi, at vi finder økonom isk
dæ kning i fo rm a f vikartilskud nødvendig, og

titativt.
V o rt hold har haft megen spildtid - og det k o m 

så til fifemtidige årskursister. Dette skal forstås

mende hold bliver henvist til en høj grad af

således!, at vi tager afstand fra den løsning, der

selvstudier i stedet fo r kursusundervisning.

nu foreligger, nemlig at der ikke ydes dæ kning i

Vedr. nedskæringerne p å D e
sociale H øjskolers Årskursus

V i vil samtidig protestere im od nedskæringerne
på

form

af

løn de første 4 mdr. a f næste årskur

sus. V i mener, at mange socialrådgivere i for
valtninger, på hospitaler m .v. udelukkes fra at
søge optagelse udelukkende a f økonom iske år

Nedskæringerne har ramt os på forskellige o m 
råder - tidsmæssigt, planlægningsmæssigt og
indholdsmæssigt. Konsekvenserne a f det bli
ver, at vi ikke vil være i stand til at in d fri fo r 
ventningerne til vor obligatoriske hovedopga

Undervis

sager -] og at de, der har m ulighed fo r at søge

ningsministeriet og Rektorforsam lingen ved De
sociale H ø jsk o ler i enighed er nået frem til at

optagelse form entlig bliver presset ud i urim eli
ge konkurrencesituationer i fo rho ld til kolle

M e d venlig hilsen

forvalte vedr. D e sociale H øjskolers Årskursus

ger.
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Foranlediget

af

de

nedskæringer,

ve, hverken i om fang eller i kvalitet.

Anmeldelser

Seniormedlemskab
for pensionister
Foreningens repræsentantskab har ved
en lovæ ndring besluttet at indføre en ny
status for pensionistmedlemmer.

Socialforsorg og magtmisbrug

Lovenes § 3 stk. 5 har følgende ordlyd:

D en

»Som seniormedlem kan optages en

toft. Fliorlaget H a n s Reitzel. P ris 74,50 kr.

•dste fo rso rg i verden? A f H a n n e Rein-

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
a f efterløn efter A-kasselovgivningen vil
kunne overflyttes til seniormedlemskab.
Seniormedlemmer vil modtage »Social
rådgiveren« og kunne deltage i forenin
gens

generalforsamlinger,

dog

uden

stemmeret.
H vis du ønsker at overgå til seniorm ed
lemskab kan dette bedst ske ved at be
nytte

blanketten

»Vær

organiseret«,

som findes sidst i bladet, hvor man sæt
ter X

i rubrikken » Æ ndring a f med

lemsstatus«, og fremsender blanketten
til foreningens sekretariat.

O B S!
R E F U S IO N
T il medlemmer a f DS som
sam tidig er medlem a f K r i
m inalforsorgsforeningen
Fra foreningens sekretariat er
der i januar måned udsendt
brev med refusionsblanket til
medlemmer som samtidig er
medlem af krim inalforsorgsfor
eningen.
Såfremt du ikke har fået et så
dant brev og mener dig omfat
tet a f reglerne om kontingentre
fusion, bedes du rette henven
delse til foreningens sekretariat
v/Torben Uldall.
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M in julebog i 1980 blev Hanne Reintofts bog »Den bedste forsorg i ver
den?«. I al julesovseriet, hvor folk
synger om Frelseren og glemmer alt
om de mange, der fryser, fordi de ik 
ke har råd til brændsel, ja da har det
været befriende at læse Hannes kniv
skarpe kritik a f det system, der gør al
le socjiale problemer til individskabte.
Hanne vedkender sig engagement, og
at hun har valgt side. Det føler man
sig heller ikke i tvivl om, når bogen er
læst. Den handler om de store grup
per i dagens Danmark, der er underprivilegerede/fattige. Fattigdom defi
nerer Hanne som noget, der må sam
menlignes med den almene behovstil
fredsstillelse og med tilstedeværelsen
af faktisk rigdom i samfundet. U d over de mere teoretiske, socialpolitiske
kommentarer illustrerer Hanne en
række sociale sagsforløb, hvorom
man kan sige generelt, at de beskriver
den desperation menneskene bringes
i, når de - ramt a f ulykker - bliver so
ciale klienter eller patienter, og når de
så møder systemets undertrykkelse,
fattighjælpen, ydmygelsen ved at
blive individualiseret og gjort til sin
egen lykkes eller ulykkes smed. Det er
alle mennesker/sagsforløb, som vi so
cialrådgivere kender tusindvis af, og
hvor det kan glæde mig, at det lykkes
for Hanne at trække de samfunds
mæssige årsager og perspektiver frem
på en forståelig måde.
En a f de mange aktuelle diskussioner,
Hanne tager op, er spørgsmålet om
det nære miljøs hjælpemuligheder, og
om vi i dagligdagen på en ordentlig
måde kunne støtte hinanden bedre.
Som Hanne påpeger, er det i dag ble
vet en risikabel diskussion, for hvis vi
fagfolk siger »brug din nabo«, ja så

griber sparepolitikerne ideen med
kyshånd og skærer ned på hjemme
hjælpen til fordel for den gratis nabo,
i stedet for at gøre det til et supple
ment til den professionelle hjælp.
Det lykkes også Hanne at give nogle
anvisninger på, hvad man måske bør
gøre, så det hele ikke bare er håbløs
hed. Om for eksempel rygpatienten den 40-årige kvinde, nedslidt og død
træt, der søger hjælp, siger Hanne
meget klart, at det hun skulle jo var
ud i den ufaglærte, underbetalte kvin
des kollektive kamp for bedre vilkår.
M en hun magter det ikke mere, og det
sidste skub ud i passiviteten og bitter
heden giver vi hende i den lange rejse i
social- og sundhedsforvaltningen.
Ind imellem blev jeg ramt af katastro
fefølelsen, Hvad er det dog for et fag,
jeg bestrider, hvordan skal vi kunne
blive ved med at gå på akkord i en tid,
hvor nedskæringer er daglig kost,
hvor ikke blot den enkeltes problem
privatiseres, men hvor også politisk
griske hænder forsøger at privatisere
hjælpemulighederne.
Hanne
siger
»Arbejdet kan udøves med højst mu
lig solidaritet og klasseforståelse, men
det er uafvendeligt en magtudøvelse af den ene eller den anden art - på
samfundets grundlag og efter dets
forskrifter«. Mange progressive soci
alarbejdere er enige med Hanne i, at
hvis man foregøgler sig selv eller an
dre noget andet, skaber det kun fo r
virring for klientellet og eller under
klassen som helhed.
Var der noget, der var dårligt ved bo
gen. Nej det dårligste var, da den
holdt op. Svagest står tilbage belys
ningen af spørgsmålet om klassens
kultur og den manglende fælles kultur
i vort samfund, og den betydning det
får i den manglende forebyggende
indsats - men måske det bliver næste
jul.
Eva H allum

O le K ra ru p :

Arbejdsretten
H a n s Reitzels Fo rla g 1980. 158 s., p ris: 67,50.

Ole Krarup har sat sig for at skrive en
bog, som fagbevægelsen kan ha’ gavn
og glæde af. Bogen om Arbejdsretten
er en systematisk påvisning a f denne
rets uret.
En forståelse af Arbejdsrettens funk
tion og opbygning er en glimrende
indfaldsvinkel til en diskussion om
muligheder og begrænsninger i fagligt
arbejde såvel på den enkelte arbejds
plads som i organisationen centralt,
og det er mit håb, at denne fremstil
ling vil blive brugt på Foreningens til
lidsmandskurser, som hidtil har lidt
af det tekniske stofs dominans.

Fredspligten eller forbuddet mod ar
bejdsstandsning i overenskomstperio
den er et af de grundfænomener, der
indgår i Arbejdsrettens virksomhed.
Og forbuddet gælder begge parter.
M en som så ofte før, hvor der er lig
hed for loven, er nogle mere lige end
andre. Krarup nævner en række ex.,
hvoraf jeg her vil nævne et enkelt:
11 typografiske medarbejdere på J.
H. Schultz Bogtrykkeri har opsagt de
res stilling med det korrekte varsel på
14 dage. Da opsigelserne fandt sted i
forbindelse med en løbende lønkon
flikt, påstod arbejdsgiveren, at opsi
gelserne var et led i en kollektiv akti
on mod virksomheden. Arbejderne
benægtede dette og hævdede, at opsi
gelserne skyldtes, at der i den sidste
tid var fyret ml. 15 og 20 typografiske
medarbejdere, samt at en arbejdsle
der havde udtalt: »Der vil blive fyret
12 mand hver uge, indtil firmaet luk
ker«. - Arbejdsretten kendte de afgiv
ne opsigelser ulovlige! (sag nr. 5647).
Der skal altså ikke nogen nærmere be
visførelse til, før Arbejdsretten går ud
fra, at der er tale om en kollektiv akti
on fra lønarbejderside. M en hvad
sker der, hvis lønarbejderne påstår, at
virksomhedsejeren iværksætter ar
bejdsstandsning?
I en sag fra 1964 (nr. 5777) fik en
virksomhed medhold i, at den uden
videre kunne nedlægge hele sin kør
selsafdeling for at få kørsel udført af
et andet firma, som - i modsætning til
den oprindelige kørselsafdeling - ikke
havde nogen særoverenskomst om
produktionstillæg.
M ed andre ord er det sådan, at hvis
lønarbejderne siger op, fordi de kan
få mere i løn et andet sted, er det ar
bejdsstandsning, mens det i den om
vendte situation, hvor arbejderne sen
des hjem, fordi arbejdsgiveren kan få
arbejdet billigere udført andetsteds;
ikke kaldes arbejdsstandsning. - I
sandhed magtens logik.

Nå, men man skal vel heller ikke be
tragte verden i sort og hvidt, hvor A r 
bejdsretten er en del af det sorte. Der
må vel for pokker være nogle nuan
cer, når nu socialkammeraterne er så
vilde med den ret. F o r bortset fra at
de, der ikke laver arbejdsstandsning,
bliver dømt for det, mens de, der la
ver det, bliver frikendt, tillader A r 
bejdsretten lønarbejderne at aktione
re på områder, der ikke er dækket af
overenskomst, - medmindre:
1. M an kan formode, at området vil
le ha’ været overenskomstdækket,
hvis man ellers havde tænkt på det
(overenskomsten fortolkes uviden
de).
2. Folketinget vedta’r en forlængel
seslov eller et strejkeforbud.
3. Den fri aktionsret skulle vise sig at
anfægte arbejdsgiverens ret til at
lede og fordele arbejdet.
4. Det drejer sig om en »politisk« ak
tion.
5. osv.
6. osv.

Der eksisterer altså en formel aktions
ret, som, hvis den ellers ikke er sat ud
a f kraft, frit kan benyttes.
Skulle man fare vild i form alia eller
med åbne øjne strejke overenskomst
stridigt, skal Arbejdsretten vide at
komme efter de formastelige med
bod, organisationsansvar, fritstilling
af arbejdet osv.
Også her afslører forfatteren ubarm
hjertigt dommenes klassekarakter,
idet det er sådan, at arbejdsgiversiden
tegner sig for under 1°7o a f det samle
de bodsbeløb. Over 99% betales af
lønarbejderne.
Lønarbejderne står altså i en situati
on, hvor de dårligt kan slå en skid,
uden det kaldes arbejdsstandsning,
som for det meste kaldes overens
komststridig og derfor straffes med
bod og andre modbydeligheder.
M ed denne konklusion siger Ole K ra
rup farvel og tak. H an har nu beskre
vet, hvad vi er oppe imod. Kampen
mod uhyret er vor egen.
H enrik Mathiasen
socialrådgiver

HBogudvalg
O rientering fra
lønudvalgets
møde d. 2.2.81
Instilling til H B vedr.
elevproblematikken
Der var uenighed i L U ang. oplæring
af elever, men L U indstiller følgende
til FIB. 1) Der skal åbnes op for, at
man lokalt skal have større indflydel
se på, hvordan politikken skal være.
2) Den generelle indstilling til med
lemmerne skal åbne mulighed for, at
følordning kan eksistere. 3) Proble
matikken skal først rejses, efter at
overenskomstforhandlingerne er til
endebragt, og den endelige vejledning
skal først udsendes til medlemmerne
efter, at det har været diskuteret i
kredsene.

klaret, voldgiftsagen ang. fortolkning
af ulempetillægget (det tidligere rå
dighedstillæg) fra Haderslev kommu
ne er afsendt til opmanden.
Socialpædagogernes
Landsforbund
S L ønsker at indgå en overenskomst
vedr. alternative behandlingsmiljøer.
S L ønsker at indføre et uddannelses
krav for at kunne arbejde i alternative
miljøer. DS er uafklaret på, om vi vil
gå sammen med S L om en overens
komst og på hvilke betingelser. V i vil
meget gerne høre fra socialrådgivere i
alternative miljøer.
Der foreligger nu et forslag til over
enskomst mellem DS og Københavns
kommune for de honoraransatte soci
alrådgivere. Forslaget er udarbejdet
af DS og Kommunalforeningen. L U
gennemgik udkastet og fandt det i or
den. Det eneste, der manglede, var et
protokollat, der hindrer misbrug af
tidsbegrænset ansættelse.

Desværre er det 1979-overenskomsten, der har været næsten 2 år under
vejs. Senest har FIK standset den,
men nu ligger den der underskrevet af
K L , H K og DS. V i må håbe, at 1981 overenskomsterne ikke skal have så
lang en behandlingstid.

DS har modtaget flere henvendelser
om problemer i Dansk Flygtninge
hjælps lokalafdelinger. Senest har alle
socialrådgiverne i lokalkontoret i
Esbjerg forladt deres stillinger. Lære
re og andre tilknyttet til lokalafdelin
gen udfører socialrådgivernes arbej
de. V i blev derfor enige om at rette
henvendelse til D F ’s ledelse og få en
drøftelse af en række lokalkontorers
ledelsesproblemer.

En anden af D S ’s ømme ligtorne er

Pe r Thomsen

KL-overenskomsten
er kommet i hus
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Strejkekontingent
H B har på sit møde den 2. april disku
teret nedsættelse a f strejkekontingent
for de af vore arbejdsløse medlem
mer, som er på dimittendsats.
Der var i H B tilslutning til princippet
om særbehandling af denne ekstremt
lavtlønnede gruppe medlemmer, men
vi fandt, at der måtte nogle mere
dybtgående overvejelser til om ind
tægtsafhængige kontingentsatser før
vi iværksatte dem for een speciel
gruppe.
H B vil til repræsentantskabsmødet
februar 1982 komme med forslag til
løsning a f problemet, og indtil da kø
rer vi altså videre med ens satser for
aktive medlemmer.
H enrik Mathiasen
HB-medlem

Lokalt
Medlemmer af kredsforeningen
for Fyn kan nu medvirke i
feltarbejde
V i har modtaget underretning fra Den
Sociale Højskole om, at man nu har
fundet midler til honorering a f social
rådgiveres medvirken ved feltarbejde.
Det er vigtigt, at du er opmærksom
på, at der skal laves en skriftlig aftale
forinden du medvirker i feltarbejdet,
og hvoraf det fremgår, hvilken hono
rering der gives. Hvis du er i tvivl be
des du kontakte afdelingskontoret.
Timesatsen er den samme som ydes
for
undervisning
på
D S H -O
(K-timer).
Kredsbestyrelsen

Presseudtalelse
En større gruppe sagsbehandlere og
kontorassistenter, ansat i Socialcen
tret Enghave, Matthæusgade 37, har
d.d. nedlagt arbejdet kl. 8.30.
Årsagen til arbejdsnedlæggelsen er de
arbejdsforhold, vi dagligt må arbejde
under. Siden den økonomiske krise
og den deraf følgende massearbejds
løshed satte ind, er arbejdspresset på
bistandskontoret til stadighed vokset,
uden at der overhovedet er tilført me
re personale.
Det betyder, at sagsbehandlingen o f
test bliver overfladisk. Der bliver ikke
tid til at tage fat om de reelle årsager
til de problemer, som folk møder og
fortæller om. Så alvorlige problemer,
som langvarig arbejdsløshed, syg
dom, uddannelses- og revaliderings
problemer, problemer i familierne
mellem ægtefæller og mellem børn og
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forældre, børns anbringelser uden for
hjemmet, samt almindelige økonom i
ske problemer søges løst på må og få,
uden mulighed for at prioritere sager
ne. Problemerne bliver tungere og
tungere, og sværere og sværere at løse
- og også dyrere og dyrere for kom
munen på bare lidt længere sigt. - L o 
kaleforholdene er under al kritik, på
hvert kontor sidder 2 sagsbehandlere
og 1 kontorassistent - det er på disse
betingelser, mennesker skal søge den
hjælp, de har behov for.
For personalet medfører disse forhold
stress- og sygdomssymptomer, opgi
velse og i sidste ende en flugt til andre
arbejdspladser. Der kommer ikke er
statning for sygemeldt personale, og
der bliver ikke umiddelbart ansat nyt
personale, når nogen holder op.
F o r bistandskontorets klienter bety
der forholdene ventetider på op til
W i måned for en aftaletid, en stor
usikkerhed om, hvad der er éns ret, en
overfladisk behandling af éns proble
mer, at man bliver fastholdt i situatio
nen som klient - kort sagt et dårligere
liv for mennesker, der er afhængig af
bistandskontorets hjælp.
Personalet på Socialcentret Enghave
har på denne baggrund rejst krav om
øjeblikkelig erstatning for medarbej
dere, der er holdt op for længe siden,
øjeblikkelige forhandlinger med per
sonaleafdelingen om tilførelse af
yderligere personale, samt en forbed
ring af lokaleforholdene.
V i er vidende om, at der er ledige til
meldt arbejdsformidlingen, der på
Københavns kommunes anmodning
vil kunne anvises arbejdet.
Vores krav er blevet mødt med en ar
rogant afvisning af den ansvarlige
personaleledelse i Københavns kom 
mune.
Derfor har vi nedlagt arbejdet, og
derfor fastholder vi vores krav. V i
bliver truet med fyringer, men fyrin
ger vil ikke løse de problemer, vi har
rejst over for ledelsen.
Den 25.3.1981

Faggrupper
Faggruppen for socialråd
givere ansat på
døgninstitutioner
Referat fra bestyrelsesmøde
den 18.2.1981
Tilstede:
Lene Bendix, Vita Gregersen, E rik
Sefland, Susan å Rogvi, Hanne Inge
mann, K jeld Petersen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent
Overenskomstsituationen
Konstitution af bestyrelsen
Planlægning af årets arbejde
Referat fra repræsentantskabs
mødet
6. Udsendelse af spørgeskemaopgø
relsen m.v.
7. Økonom i
8. Eventuelt

ad 1.
Kjeld Petersen
ad 2.
Lene Bendix orienterede om forløbet
af de specielle krav. Orientering om
dette vil blive fremsendt senere. Med
hensyn til forløbet af de generelle
krav vil vi opfordre medlemmerne til
at møde op i kredsene.
Kjeld Petersen og Vita Gregersen ind
går som baggrundsgruppe for Lene
Bendix i forbindelse med overens
komstforhandlinger.
ad 3.
Lene Bendix - genvalgt til formand
K jeld Petersen - kasserer
Winnie - fast referent
Lene Bendix - er ansvarlig for skrive
riet til »Socialrådgiveren«
Lene Bendix - ertansvarlig for møde
indkaldelser
E r ik Sefland - er ansvarlig for kursus
udvalget
Winnie - er kontaktperson for grup
pen af opdyrkning a f nye arbejdsom
råder
Grethe, Ingrid, Winnie - er ansvarlig
for udarbejdelse af jobsbeskrivelse
E rik Sefland - er ansvarlig for grup
pen om socialpolitiske spørgsmål
Grethe - ansvarlig for kontakter til
SÅ-området
Vita Gregersen - kommer med forslag
til udarbejdelse af en idemappe
O rla - udarbejder forslag til en tur
nus-ordning
ad 4.
På næste møde diskuteres, hvordan vi
opbygger distriktsarbejdet, samt hvil
ke medlemsmøder vi skal holde frem
over,
ad 5.
Se det officielle referat,
ad 6.
Lene Bendix udsender spørgeskema
opgørelsen m.v.
ad 7.
På vores konto er i øjeblikket 10.000,kr., da der er overført penge fra kur
susudvalget.
ad 8.
E rik og O rla laver institutionsbesøg i
april/m aj.
Næste bestyrelsesmøde
1981, kl.15.

den

23.3.-

Til
orientering
Småbørnsforskning
Som et fællesprojekt mellem tre af
statens forskningsråd (det humanisti
ske, det lægevidenskabelige og det
samfundsvidenskabelige)
er
små
børnsforskning besluttet gjort til et
højt prioriteret forskningsområde i de
næste 3-5 år.
Nanvlig finder man det vigtigt at
fremme forskning, der belyser »al
mindelige« småbørns liv under kon
krete opvækstforhold. Der vil inden
for initiativet være mulighed for at
støtte forberedelse til og planlægning
af et begrænset antal lovende projek
ter - ligesom der vil blive afholdt et
antal workshops, seminarer og møder
for at give småbørnsforskere lejlighed
til at samles for at udveksle inform ati
on og indbyrdes knytte kontakter - på
tværs af og inden for de traditionelle
fagdiscipliners rammer.
V i ønsker hermed at gøre opmærk
som på både forskningsfeltet og
forskningsrådenes initiativ, idet vi
stiller os til disposition med nærmere
oplysning om dette ved henvendelse
til: Udvalget vedrørende småbørnsforskning,
Forskningssekretariatet,
Holmens Kanal 7, 1060 København
K.

Sekretariatet
O rientering fra

T il alle A-kasseforsikrede!
I den nærmeste fremtid vil der dumpe en af de indkaldelser ind a f brevspræk
ken, som du måske automatisk ekspederer direkte over i papirkurven. M an
skulle tro det, eftersom så få møder op til A-kasse-generalforsamlinger rundt
om i landet. M en A-kasse politik er altså også en del a f den almene faglige
kamp. Specielt vores fagforening, der har så stort et antal arbejdsløse medlem
mer har brug for, at A-kassen optræder offensivt og aktivt i disse tider, hvor
indgreb over for de arbejdsløse er ved at blive hverdagskost.
Nye regler om tidligere jobtilbudsordninger, § 65-skemaer, overflytning fra et
beskæftigelsesområde til et andet, samarbejdet med A F , er bl.a. punkter A-kas
sen bør arbejde aktivt omkring.
Endvidere har F T F - A besluttet sig for at decentralisere sin virksomhed for at
kunne leve op til de øgede krav, der stilles til en A-kasse. Denne decentralisering
skal følges særdeles nøje, således at de lokale afdelinger får optimal indflydelse
på de lokale afdelingers virksomhed.
Så i stedet for at ekspedere dette års indkaldelse over i bunken af møder, du alli
gevel ikke når, ja, så grib din lommebog og reserver datoen med det samme.
Ring evt. til kredsforeningskontoret og forhør dig, om der afholdes forbereden
de møder i din kredsforening.
Carsten R iis

F T F -A ’s afdelingsgeneralforsamlinger i foråret 1981
Afdeling:

Tidspunkt:

Sted:

Medlemsområde:

F

Tirsdag, den
28. april 1981

Virumhallens Restaurant
Geels Plads 40
2830 Virum

Københavns og
Frederiksborg
amter

G

Onsdag, den
6. maj 1981

Anlægspavillon
Tværallé 5
4100 Ringsted

Roskilde, Storstrøms
og Vestsjællands
amter

A

Tirsdag, den
12. maj 1981

Assurandørernes Hus
Selskabslokalerne
Amaliegade 10
1256 København K

Københavns og
Frederiksberg
kommuner
og Bornholms amt

C

Mandag, den
18. maj 1981

Industrien
Jernbanegade 13
6000 Kolding

H idtidigt gældende
afdeling C-område

B

Tirsdag, den
19. maj 1981

Odense Kongreshus
Asylgade 7-9
5000 Odense

H idtidigt gældende
afdeling B-område

D

Mandag, den
25. maj 1981

Skydepavillonen
v/ Aalborgtårnet
9000 Aalborg

H idtidigt gældende
afdeling D-område

E

Tirsdag, den
26. maj 1981

Tinghallen
Tingvej
8800 Viborg

H idtidigt gældende
afdeling E-område

lønafdelingen
Tyveri af
rådighedstillægget
Kommunernes Landsforening
har
den 26. marts 1981 meddelt de enkelte
kommuner, at socialrådgivernes rå
dighedstillæg er bortfaldet den 31.
marts 1981.
Dette postulat har Foreningen af
Kommuner i Københavns Am t tilslut
tet sig.
Konsekvenserne heraf er, hvis kom 
munerne har kunnet nå det, at alle
forudlønnede ikke har modtaget rå
dighedstillæg med lønnen for april.

De bagudlønnede vil formentlig blive
trukket ved næste lønudbetaling.
De socialrådgivere, der trods K L ’s
cirkulære har modtaget rådighedstil
lægget, vil formentlig blive stillet over
for et krav om tilbagebetaling - even
tuelt trækker kommunen det ved løn
udbetalingen for maj.

dels har arbejdsgiverne ikke opfyldt
betingelserne i 1977 overenskomsten,
nemlig at realitetsforhandle en kon
vertering af rådighedstillægget til et
ulempetillæg.
Disse forhandlinger skulle foregå på
grundlag af en fælles undersøgelse af
omfanget og karakteren a f ulemperne
ved det klientopsøgende arbejde.

Dansk
Socialrådgiverforening
har
protesteret over for K L og F K K A se
nest ved mødet hos forligsmanden
den 31. marts 1981, idet vi er a f den
opfattelse, at:

Den fælles undersøgelse viste, at
ulempernes karakter og omfang var
til stede som hidtil oplyst af Dansk
Socialrådgiverforening.

dels er rådighedstillægget omfattet af
den nuværende overenskomst,

Manglende realitetsforhandlinger lå
til grund for den voldgiftssag, Dansk
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Socialrådgiverforening vandt i maj
1979, hvorefter K L og F K K A fortsat
skulle udbetale rådighedstillægget.
Situationen for socialrådgiverne i
Protokollat 5 området under Am ts
rådsforeningen i Danmark er den
samme som ovenfor beskrevet.
Ved mødet i Forligsinstitutionen den
31. marts 1981 opfordrede forligs
manden de kommunale arbejdsgivere
til at fortsætte udbetalingen af rådig
hedstillægget.
Denne opfordring ville arbejdsgiverne
ikke følge.
På den baggrund anbefalede forligs
manden, at Dansk Socialrådgiverfor
ening gennem en faglig voldgift søgte
spørgsmålet afklaret.
Dansk Socialrådgiverforening har
iværksat en faglig voldgift for at få
afklaret spørgsmålet.
Lønafdelingen opfordrer alle de med
lemmer, der mister rådighedstillægget
- eller hos hvem kommunen kræver
det tilbagebetalt - til at indgå en lokal
aftale, der sikrer udbetaling, indtil
voldgiften er afsluttet.
Lønafdelingen har her i overens
komstsituationen ikke ressourcer til
at gå ind i lokale sager.
Uanset om Dansk Socialrådgiverfore
ning taber eller vinder den foreståen
de voldgiftssag, er det vigtigt, at alle
socialrådgivere med klientopsøgende
arbejde udenfor normal arbejdstid
registrerer dette af hensyn til eventuel
overtidsbetaling.
T il almindelig orientering kan vi oply
se, at Haderslev-sagen, om hvad rå
dighedstillægget dækker, blev doms
forhandlet den 6. april 1981.

Blokader

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.

Statskonsulent ved Statens
konsulentvirksomhed for
psykisk udviklingshæmmede
Dansk Socialrådgiverforening har pr.
1. maj 1981 varslet blokade mod Fi
nansministeriet, Socialstyrelsen samt
Statens konsulentvirksomhed for psy
kisk udviklingshæmmede på bag
grund af, at Dansk Socialrådgiverfor
ening, efter flere forhandlinger, end
nu ikke har fået området aftaledæk
ket.
Det er forbudt medlemmer af Dansk
Socialrådgiverforening at tage ansæt
telse i de blokaderamte stillinger.

Stillings
annoncer
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 socialrådgivere/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.

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.
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Almindelige opslag
Dansk Socialrådgiverforening vil henstille,
at stillingsopslag i fagbladet som mini
mum indeholder følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansæ ttelsesm yndighed
Tjenestested
Tiltræ delsessted
Stillingsbetegnelse
Den ugentlige arbejdstid
Løn- og ansæ ttelsesforhold
Her præciseres, i henhold til hvilken overenskomstyaftale 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 ansæ ttelsen«
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
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 A LU eller de arbejdsløses kon
taktperson i kredsforeningen, for at sikre
dig, at længst ledig princippet overhol
des«.

Sidste frist
for indrykning af stillingsannon
cer vil for de følgende numre væ
re:
Sidste frist:
Udkommer:
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

29.
13.
27.
10.
24.
8.
22.
5.
19.
2.
16.
30.
14.

april
maj
maj
juni
juni
juli
juli
august
august
september
september
september
oktober

13.
27.
10.
24.
8.
22.
5.
19.
2.
16.
30.
14.
28.

maj
maj
juni
juni
juli
juli
august
august
september
september
september
oktober
oktober

Grønland
Ledigt vikariat ved
kriminalforsorgen i Grønland
En stilling som vikar for en forsorgsassi
stent ved kriminalforsorgen i Grønland, af
delingen i Holsteinsborg er ledig fra den 1.
oktober 1981 til ca. 1. august 1982.
Der lægges vægt på, at ansøgeren har ud
dannelse som socialrådgiver, socialpæ da
gog eller lignende og har praktisk kend
skab til socialt arbejde. Dobbeltsprogede
ansøgere vil blive foretrukket.
Stillingen aflønnes efter den grønlandske
tjenestemandslovs lønramme 14/17, ska-

latrin 19-26, hvor lønnen for en hjemmehø
rende for tiden udgør 6.205 kr. månedlig
stigende til 7.126 kr. For ikke-hjemmehørende udgør lønnen 7.158 kr. månedlig sti
gende til 8.244 kr.

lagt kopi af eksamenspapirer og eventuel
le anbefalinger, bedes inden den 29. april
1981 sendt til hvidovre kommune, perso
nalekontoret, Hvidovrevej 278, 2650 Hvid
ovre. Kuverten bedes mærket B 0069.

Der ydes fri rejse fra Danmark til Grønland
og retur og bolig anvises efter gældende
regler.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og praktisk beskæ ftigelse sendes inden
30. april 1981 til

fredsstillende prøvetid.
Ansøgningsskem a og yderligere oplysnin
ger kan fås ved henvendelse til ekspediti
onssekretær Kirsten Valgreen, tlf. 01- 70
41 11, lokal 586-588.
Ansøgningsfrist: 30. april 1981.

[tu m ,

w
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ALLERØ D
KOM M UNE

Direktoratet for kriminalforsorgen
Klareboderne 1
1115 København K.

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

Landsforeningen UNGBO
Barselsvikariat

Københavns området

En stilling som vikar i en af social- og
sundhedsforvaltningens bistandsgrupper
er ledig fra 11. maj 1981.

søger vikarer til ferieafløsning i vore hybel
afdelinger i hovedstadsområdet i perioden
fra midten af maj til midten af september
måned.

Centralsygehuset i Hillerød
Socialrådgiver

Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet, en socialrådgiver eller en
socionom med praktisk erfaring inden for
arbejdet i en bistandsafdeling.

Der vil blive brug for både deltids- og hel
tidsvikarer. Aflønning sker på timeløn ef
ter lønramme S 14/17 samt ulempetillæg
(gi. grundbeløb kr. 1200 + +).

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid 30 ti
mer.

Aflønning og ansæ ttelsesvilkår vil ske i
henhold til overenskomst indgået mellem
Kommunernes Landsforening og vedkom
mende faglige organisation.

Yderligere oplysninger vil kunne fås på te
lefon 01- 12 57 00 dagligt fra kl. 14.00 16.00.

Aflønning i henhold til overenskomst mel
lem Atmsrådsforeningen i Danmark og
Dansk Socialrådgiverforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til fuldmægtig Erik
Jensen, tlf. (02) 27 35 00, lokal 223.

Henvendelse om yderligere oplysninger
kan ske til socialkonsulent Annelise Bonnesen, tlf. 02- 26 15 00, lokal 671.

Ansøgning bilagt kopier af eksam enspapi
rer samt evt. anbefalinger fremsendes in
den den 27. april 1981 til

Ansøgning stiles til administrationen og
indsendes til socialkonsulent Annelise
Bonnesen, Frederiksborg amts Centralsy
gehus, 3400 Hillerød senest den 29. april
1981.

Allerød Byråd
Rådhuset
Rådhusvej 1
3450 Allerød

Ved socialrådgiverkontoret søges en so ci
alrådgiver med tjeneste ved som atisk af
deling 1. maj 1981 eller efter aftale.

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.

DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at længst ledig princippet
overholdes.

Hvidovre kommune
Sagsbehandlere

Rødovre kommune
Sagsbehandler i
Bistandsafdelingen

2 stillinger som sagsbehandlere i socialog sundhedsforvaltningens behandlersek
tor er ledige til besættelse snarest muligt.

Til social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling søges med tiltrædelse
snarest en sagsbehandler.

Stillingerne
ønskes
besat
med
kommunalt- eller socialrådgiveruddanne
de medarbejdere med erfaring i sagsbe
handling i tværfaglige behandlergrupper
inden for bistandslovens område.

Ansøgere må have kommunal uddannelse
eller uddannelse som socialrådgiver samt
erfaring med arbejdet i en bistandsafde
ling.

For kommunalt uddannede assistenter er
stillingerne klassificeret i lønramme K
10/12 med begyndelses- og slutløn på hen
holdsvis 109.504 kr. og 121.355 kr. årlig, for
socialrådgiveruddannede i lønramme K
14/17 med begyndelsesløn og slutløn på
henholdsvis 117.806 kr. og 130.737 kr. år
lig, og for overassistenter i lønramme K 18
med begyndelses- og slutløn på henholds
vis 126.897 kr. og 134.699 kr.
Varig ansættelse som tjenestemand efter
tilfredsstillende prøvetid.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til sektorleder Jørgen Kunstmann, behandlersektoren, tlf. 01- 78 12 11,
lokal 119.
Skriftlig ansøgning med oplysning om ud
dannelse og tidligere beskæftigelse, bi

Arbejdet omfatter klientbehandling, vej
ledning og rådgivning inden for bistands
lovens områder.

Klubmedarbejder

Ansøgning bilagt relevante uddannelses
papirer frem sendes til:
Landsforeningen UN G BO
Studiestræde 38
1455 København K
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

Albertslund kommune
Socialrådgivervikar
Albertslund kommune søger en sagsbe
handlervikar til en behandlergruppe i bi
standsafdelingen i perioden 11. maj til 4.
september 1981.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst.
Skriftlig ansøgning med oplysning om tid
ligere beskæ ftigelse bilagt kopi af relevan
te eksamenspapirer sendes senest d. 30.
april 1981 til Albertslund kommune, Perso
nalekontoret, Rådhuset, 2620 Albertslund.
Mrk. 18/81.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

I en nyoprettet stilling i social- og sund
hedsforvaltningens bistandsafdeling sø
ges en medarbejder til opsøgende arbejde
og rådgivning over for unge i kommunens
ungdomsklubber.
Arbejdstiden vil væsentligst ligge om afte
nen i klubbernes åbningstid.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet sagsbehandler eller en so
cialrådgiver, der har et indgående kend
skab til arbejdet i en bistandsafdeling.

V ed s tillin g s s k ift
Husk at give besked til
medlemskartoteket

Aflønning og ansæ ttelse i henhold til gæ l
dende
overenskomst/aftale.
Tjeneste
m andsansæ ttelse kan forventes efter til
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Behandlingshjemmet Stutgården er inter
esseret i at få kontakt med plejefamilier.

Kredsforeningen for København
og Frederiksberg kommuner
Afdelingssekretær

Vi har for øjeblikket nogle børn i alderen
11-14 år, som har brug for at tilbringe et
par week-ends om måneden i en plejefami
lie, andre som muligvis efter en periode
som week-endbørn skal anbringes perma
nent i familiepleje.

Stillingen som afdelingssekretæ r 20 timer
ugentligt er ledig fra 1. maj 1981. Ansæ t
telsen ophører den 31. december 1981, da
posten som afdelingssekretæ r skal be
sættes ved valg på kredsforeningsgeneral
forsamlingen fra og med november 1981.

Vi er fortrinsvis interesseret i professio
nelle familier, hvor i hvert fald et af med
lemmerne har relevant uddannelsesm æ s
sig baggrund og erfaring i at beskæftige
sig med vanskelige børn.

Vedrørende arbejdsområdet henvises der
til DS - håndbogen, emne 5.55.

Plejefamilier

Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til
overenskomst mellem klubben af social
rådgivere i Dansk Socialrådgiverforening

Plejehjemmene skal helst være beliggen
de i Nordsjæ lland eller Københavnsområ
det.

og hovedbestyrelsen. Stillingen er norme
ret til lønramme 21/24 med et ulempetil
læg på kr. 8010,- i årligt grundbeløb.
Ansøgningen frem sendes til kredsfore
ningsformand Per Larsen, Hornbækgade
7, 4. sal, 2200 Købehavn N, inden den 28.
april 1981.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at fa supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelsesattest gives.

Fredenksborg
Am tskom m une

Der vil være tæt samarbejde med instituti
onen og supervision i fornødent omfang.
Aflønningsforholdene er endnu uafklare
de.
Ansøgning med redegørelse for for eksem
pel baggrund og hverdag bedes fremsendt
til behandlingshjemmet Stutgården, Stut
terivænget 2, 3400 Hillerød.

Socialrådgiver, vikar
Ved Frederiksborg Amtskommunes social- og sundhedsforvaltning, socialcentrets spe
cialrådgivning, er et årsvikariat i en stilling som socialrådgiver ledig til besættelse fra
den 1. juni 1981 eller snarest derefter.
Vikariatet omfatter tidsrummet fra den 1. juni 1981 til udgangen af maj 1982.

Herlev kommune
Assistent
En stilling som assistent i social- og sund
hedsforvaltningens bistandsgrupper er le
dig pr. 1. juli 1981 eller tidligere.
Arbejdet omfatter kontanthjælp, hjælpe
foranstaltninger for børn og unge, revali
dering samt rådgivning og vejledning ind
en for bistandslovens område.
Stillingen kan søges af en kommunalt ud
dannet sagsbehandler eller en socialråd
giver, såvidt muligt med praktisk erfaring
fra arbejdet i en rådgivergruppe.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til af
tale mellem Foreningen af kommuner i Kø
benhavns Amt og de forhandlingsberetti
gede organisationer.
Skriftlig ansøgning med oplysning om tid
ligere beskæ ftigelse og bilagt kopier af re
levante eksamenspapirer, indsendes se
nest den 30. april 1981 til Herlev kommu
nalbestyrelse, Rådhuset, 2730 Herlev.

Stillingen er for tiden placeret i forvaltningens socialcenter, specialrådgivningen, som er
beliggende på bo-institutionen Svaneparken, Biskop Svanes Vej 69 A, Birkerød.
Kvalifikationer: Erfaring i arbejdet med sager vedrørende personer med vidtgående fysi
ske eller psykiske handicap vil være en fordel.
Arbejdstiden er 30 timer ugentlig.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Dan
mark og Dansk Socialrådgiverforening.
Nærmere oplysninger om arbejdets art m.v. kan fås ved henvendelse til socialcentrets
specialrådgivning på tlf. 02- 81 22 11, lokal 22.
Ansøgning mærket 81-4-9 med oplysning om uddannelse, tidligere beskæ ftigelse m.v. bi
lagt kopi af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger indsendes inden den 30. april
1981 til
Frederiksborg Amtsråd
Social- og sundhedsforvaltningen
Amtsgården
Kongens Vænge
3400 Hillerød
DS-kommentar: Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til denne stilling have en frigørel
sesattest for at få supplerende dagpenge. Evt. ansøgere kan kontakte arbejdsgiveren og
få oplyst, om frigørelsesattest gives.

Græsted-Gilleleje kommune
Sagsbehandler
Ballerup kommune
Sagsbehandler
Ved kommunens social- og sundhedsfor
valtning antages pr. 1.5.1981 eller snarest
derefter en sagsbehandler, der er uddan
net som kommuneassistent/socialrådgiver til ekspeditionsgrupperne, 40 timer
ugentlig.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
aftale/overenskomst. Prøvetid i henhold til
ansættelsesbetingelserne.
Yderligere oplysninger: Fridtjof Herling,
tlf. 02- 97 05 01, lokal 3552.
Ansøgning bilagt kopier af eksamensbevi
ser og anbefalinger indsendes senest den
15. maj 1981 til: Ballerup kommunalbesty
relse, Rådhuset, 2750 Ballerup.
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Ved kommunens social- og sundhedsforvaltning er 1 stilling som sagsbehandler ledig til
besættelse 1.7.1981 evt. tidligere. Stillingen ønskes besat med en kommunalt uddannet
med erfaring indenfor bistandslovområdet 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 ansæ ttelsesforhold 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 beskæ ftigelse bilagt kopier af ek
samenspapirer m.v. indsendes inden 26.4.1981 til Græsted-Gilleleje Byråd, Rådhuset,
3250 Gilleleje.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Roskilde amtskommune
I socialrådgiverafdelingen på Am tssyge
huset Roskilde, under Roskilde Amtskom
mune, er en stilling som vikar for so cia l
rådgiver ledig 1. maj 1981 eller senere.

Skibby kommune
Sagsbehandler

Arbejdstiden vil være 40 timer pr. uge.

I social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling er en stilling som sagsbe
handler ledig til besæ ttelse pr. 1. juli 1981
eller snarest muligt.

Stillingen søges normeret til afdelingen.

Arbejdstid 32 t/u.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge aftale
med Amtsrådsforeningen og Dansk S oci
alrådgiverforening.

Arbejdsområdet vil omfatte klientbehand
ling, rådgivning og vejledning, kontant
hjælp m.v. indenfor bistandslovens områ
de.

Ansøgning med oplysning om tidligere an
sættelse stiles til Sygehusforvaltningen
og fremsendes til sygehusinspektøren,
Amtssygehuset 4000 Roskilde.
Ansøgningsfrist: 30. april.

Landsforeningen UNGBO
søger, til tiltrædelse snarest muligt, vicesocialleder med funktion som områdele
der ved landsforeningens hybelgrupper.
Der stilles krav om relevant grunduddan
nelse som socialrådgiver eller socialpæ 
dagog. Ansøgere med videregående ud
dannelse vil blive foretrukket.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til
overenskomst med DS/DSL. Aflønning p.t.
svarende til lønramme S 24 samt ulempe
tillæg kr. 16.020 årligt. Der ydes endvidere
køreselsgodtgørelse efter statens regler.
Ansøgning, bilagt relevant dokumentati
on, fremsendes til Landsforeningen Ung
bo, Studiestræde 38, 1455 København K.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse på tlf. 01- 12 57 00 mellem kl. 14 og
16.
Ansøgningsfristen udløber den 27. april
1981.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Stillingen kan søges af socialrådgivere el
ler kommunalt uddannede sagsbehandle
re.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Erik Larsen, tlf.
(02) 32 83 33.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse samt kopier af
eksamensbeviser og anbefalinger sendes
til Skibby kommune, Sekretariatet, 4050
Skibby senest den 1. maj 1981.

Socialrådgiver - vikariat
Ved Københavns amtskommune, Socialog sundhedsforvaltningen, Inspektoratet,
Den social afdeling, Sognevej 40, 2820

Gentofte, er et orlovsvikariat, på 25 ugent
lige timer, for socialrådgiver ledigt til be
sæ ttelse snarest og indtil den 28. februar
1982.
Arbejdet omfatter specialrådgivning og
vejledning til klienter (børn og unge) med
vidtgående psykisk handicap samt disses
pårørende, og rådgivning og vejledning til
kommunerne om denne klientgruppe.
Aflønning skalatrin 19 - 26.
Nærmere oplysninger om arbejdets art
kan fås ved henvendelse til socialleder Ka
ren Margrethe Larsen på telefon (01) 65 03
60, lokal 221.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæ ftigelse bilagt afskrift af eksam enspa
pirer m.m. bedes sendt til: Københavns
amtskommune, Social- og sundhedsfor
valtningen, Inspektoratet, Postbox 130,
2820 Gentofte.
Kvalificeret ansøger haves.
Ansøgningen skal være inspektoratet i
hænde senest den 30. april 1981 kl. 12.00.
Annoncens nr. (9064-015) bedes anført i
ansøgningen.
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.

Sjælland og øer
Næstved kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
sagsbehandler og sagsbehandlervikar
I forvaltningens bistandsafdeling er en stilling som sagsbehandler og en stilling som
sagsbehandlervikar ledige til besættelse snarest.
Stillingerne ønskes besat med ansøgere, der har en kommunal socialuddannelse, so cia l
rådgiveruddannelse eller anden relevant uddannelsesm æ ssig baggrund.
Bistandsafdelingen består af 7 grupper å 4 sagsbehandlere + 1Vi sekretærer.

Helsingør Kommune
Pædagogisk psykologisk
Rådgivning
Hermed opslås en ledig stilling som so ci
alrådgiver ved Pæ dagogisk psykologisk
rådgivning til besættelse snarest.
Løn efter gældende overenskomst. S ocial
rådgiveren vil indgå i et team af skolepsy
kologer, kliniske psykologer og konsulen
ter.
Pæ dagogisk psykologisk rådgivning er
forpligtet overfor såvel småbørn som sko
lebørn. Socialrådgiveren må være indstil
let på primært at arbejde med de æ ldste
elever, hvorfor kendskab til disses proble
mer vil være en fordel.
Yderligere oplysninger om stillingen vil
kunne opnås hos skoleforvaltningen eller
hos ledende skolepsykolog Leif Leonhardt
(tlf. (02) 21 25 25).
Ansøgning stiles til Helsingør Byråd og
sendes til Skole- og fritidsforvaltningen,
Helsingør Kommune, Strandpromenaden
3, 3000 Helsingør.
Opslået: 15.04.81.
Udløber: 15.05.81.

Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. gæ ldende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos socialinspektør K. Groth, tlf. (03)
73 02 33.
Ansøgning med oplysning om uddannelse, nuværende og tidligere beskæ ftigelse, ved
lagt kopi af eksamensbeviser og evt. anbefalinger, fremsendes senest den 3. maj 1981 til
Næstved kommune
Rådhuset
4700 Næstved

Vestsjællands amtskommune
Ved socialrådgivertjenesten på Ringsted
Sygehus er der en halvtids-socialrådgiverstilling (20 timer ugentlig) ledig til be
sæ ttelse snarest muligt, foreløbig med tje
neste ved alkoholambulatoriet.
Ansvaret for driften af alkoholam bulatori
et er underlagt den psykiatriske afdeling
ved Kolonien Filadelfia. Arbejdet består i
behandling af såvel indlagte som udskrev
ne personer med alkoholproblemer. Til al
koholambulatoriet er der tilknyttet 2 læge
konsulenter. Der må påregnes aftenarbej
de foreløbig indtil to gange om ugen.
Ansæ ttelse sker i henhold til gældende
overenskomst mellem Am tsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.

Nærmere oplysninger kan indhentes ved
henvendelse til Vestsjæ llands amtskom
mune, socialcenterleder Karen Ytting, tlf.
(03) 63 25 33.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevis
og med oplysninger om tidligere beskæ fti
gelse sendes til Vestsjæ llands amtskom
mune, Slagelsevej 7, 4180 Sorø, og skal
være amtskommunen i hænde senest den
29. april 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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Socialrådgiver
ved Amtsungdomscentret
Til Amtsungdomscentret
søges en socialrådgiver.

i Vordingborg

Arbejdet vil bestå i optagelse af grundjour
nal, udarbejdelse af behandlingsplaner og
sikring af samarbejdet mellem klientens
opholdskomm une og Am tsungdom scent
ret.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til forstander Jørgen Green,
Amtsungdomscentret, tlf. 03- 77 54 55.
Løn i henhold til overenskomst mellem
Am tsrådsforeningen og Dansk Socialråd
giverforening.
Ansøgning bilagt dokumentation for ud
dannelse og beskæ ftigelse stiles til
Social- og sundhedsudvalget, Storstrøms
amtskommune og fremsendes inden den
30. april 1981 til Amtsungdomscentret,
Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg.

Slagelse kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Socialrådgivere - Sagsbehandlere
På grund af udvidelse af normeringerne i
social- og sundhedsforvaltningen søges
til snarlig tiltrædelse 3 socialrådgivere,
sagsbehandlere, til bistandsafdelingens
sekretariat.
Arbejdet omfatter kontanthjælp, hjælpe
foranstaltninger for børn og unge, revali
dering samt rådgivning.
Stillingerne ønskes besat med socialråd
givere eller kommunalt uddannede sagbe
handlere.
Løn- og ansæ ttelsesforhold sker i henhold
til overenskomst mellem Kommunernes
Landsforening og de respektive organisa
tioner.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi
ser samt oplysninger om nuværende og
tidligere beskæ ftigelse bedes inden den
30. april 1981 sendt til Slagelse kommune,
personalekontoret, Rådhuset, 4200 Slagel
se.

Fyn
Socialrådgiver til Dag- og
Døgncentret, Markusholm
20 timer ugentligt
Markusholm ved Tommerup på Fyn er en
behandlingsinstitution for tidligere stof
misbrugere. Til tiltræ delse snarest muligt
søges en socialrådgiver 20 timer ugentligt.
Institutionen fungerer som et værksted,
med tilhørende bomuligheder. 8 beboere
har til huse i 2 tilknyttede boliger, og et an
tal eksterne klienter har bopæl i nærheden
af Markusholm, og arbejder i lokalmiljøet.
Socialrådgiveren vil overvejende komme
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til at beskæ ftige sig med bolig- og ar
bejdspladssøgning i forbindelse med de
eksterne klienter, herunder oprettelse af
revalideringsforløb i henhold til Bistands
lovens § 42, samt med den løbende støtte
og vejledning i forhold til såvel interne og
eksterne klienter. I den forbindelse skal
nævnes, at en del klienter har mindre børn.
I øvrigt vil arbejdet foregå i nært samarbej
de med Markusholm s 2 ansatte faglærere.
Løn i henhold til overenskomst. Ansæ ttel
se sker under forbehold af Københavns
kommunes godkendelse. Frigørelsesat
test vil blive givet. Nærmere oplysninger
fås ved henvendelse til faglærer Knud Erik
Andresen på telefon 09- 47 14 02.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæ ftigelse m.v. indsendes til Dag- og
Døgncentret, Fredericiagade 15, 1. sal,
1310-K, senest den 1.5.81.

Faaborg kommune
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse snarest.
Arbejdet vil omfatte klientbehandling, vej
ledning og rådgivning indenfor bistands
lovens område.
Medarbejderen skal indgå som medlem af
en behandlergruppe.
Stillingen kan søges af socialrådgivere og
kommunalt uddannet personale med erfa
ring i social arbejde.
Aflønning sker i henhold til overenskomst
mellem Kommunernes Landsforening og
de respektive fagorganisationer.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt afskrift
af eksamensbeviser og eventuelle anbefa
linger indsendes inden den 30. april 1981
til:
Faaborg kommune
Socialudvalget
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Sønderjylland

Rødding kommune
Socialforvaltningen
En stilling som sagsbehandler i socialfor
valtningens rådgivergruppe er ledig til be
sæ ttelse pr. 1. maj 1981 eller snarest efter.
Ansøgere må have uddannelse som so ci
alrådgiver eller anden relevant uddannel
se og være positiv indstillet på samarbej
de i gruppen samt med andre hjælpesyste
mer indenfor det sociale område.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Peter Christen
sen, tlf. 04- 84 21 61, lokal 270.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse, bilagt afskrift
af eksamensbeviser, udtalelser m.v., ind
sendes senest den 21. april 1981 til Rød
ding kommune, 6630 Rødding.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Østjylland
Randers Centralsygehus
En stilling som fuldtidsbeskæ ftiget vikar
for socialrådgiver ved Ambulatoriet for Al
koholskadede ønskes besat i tiden 9/6 - 8/8
1981 (sommerferie).
Aflønning og ansættelse sker i henhold til
overenskomst mellem Am tsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse på tlf. (06) 42 52 00, lokal 259.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse, bilagt ufrankeret, adresseret svarkuvert, indsendes til
overlægerne ved psykiatrisk afdeling,
Randers Centralsygehus, 8900 Randers,
inden den 4. maj 1981.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

Rønshoved Skolehjem
Socialrådgiver
Ved Rønshoved Skolehjem er der en stil
ling som socialrådgiver i lønramme 14/17
+ tillæ g ledig til besæ ttelse snarest.
Nærmere oplysning om stilingen kan fås
ved telefonisk henvendelse til forstander
Villy Jakobsen (04) 65 82 13.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til
overenskomst mellem Am tsrådsforenin
gen og Dansk Socialrådgiverforening ved
rørende socialrådgivere ansat ved døgnin
stitutioner.
Ansøgning bilagt afskrift af eksam ensbe
vis samt eventuelle anbefalinger bedes
stilet til bestyrelsen for Rønshoved Skole
hjem og sendt til forstander Villy Ja co b 
sen, Rønshoved Skolehjem, Strandvej 10,
6340 Kruså, der skal have ansøgningen i
hænde senest den 29. april 1981.

Århus amtskommune
Et vikariat som sagsbehandler i so cia l
centrets ankeafdeling er ledig til besættel
se i perioden 1. juni - 31. december 1981.
Vikariatet er en fuldtidsstilling med ar
bejdstid ugens fem første dage fra kl. 8.00 16.00 med flextidsregler.
Arbejdsområdet omfatter behandling af
sociale klagesager.
Der vil blive lagt vægt på allerede erhver
vet erfaring inden for social administrati
on.
Aflønning vil finde sted i henhold til over
enskomst mellem Am tsrådsforeningen i
Danmark og pågældende faglige organi
sation.
Eventuelle oplysninger om stillingen kan
rettes til fuldmægtig Tove Thuren på tele-

fon (06) 27 30 44, lokal 2679.
Ansøgning bilagt dokumentation for ud
dannelse og praktisk erfaring indsendes
senest den 30. april 1981 til Århus amts
kommune, socialcentret, Lyseng Alle 1,
8270 Højbjerg.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

Jysk Nervesanatorium,
Vejlefjord, 7100 Vejle
Socialrådgiver - vikar søges pr. 1.6.1981
under barselsorlov i 4 måneder med mulig
hed for forlæ ngelse af vikariatet indtil
31.12.1981.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overens
komst mellem Amtsrådsforeningen og
Dansk Socialrådgiverforening vedrørende
ikke-tjenestemandsansatte Socialrådgive
re.
1Vi værelses lejlighed i funktionærbolig
kan lejes.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos
socialrådgiverne, tlf. (05) 89 72 22, lokal 46
eller 49.
Ansøgning indsendes inden den 7.5.1981
til administrationskontoret.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A L U eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

OMRÅDEKONTOR BRABRAND.
SAGSBEHANDLER-VIKAR. Arbejdet om
fatter sagsbehandling i en rådgivergrup
pe, og vedrører det lovkompleks, der hen
hører under Bistandsloven. Barselsvikaria
tet løber i 14 uger med mulighed for for
længelse. Arbejdstid: 40 timer ugentlig.
Tiltrædelse: Primo juni 1981. Løn: Skala
trin 19-26 for en socialrådgiveruddannet.
Begyndelses/slutløn kr. 9.448,25 - kr.
10.601,43. Skalatrin 15-21 for en kontorud
dannet. Begyndelses/slutløn kr. 8.775,60 kr. 9.762,00. Løn- og ansættelsesvilkår i
henhold til overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening/HK. Yderligere oplysnin
ger kan fås ved henvendelse til Lone Bach
på tlf. (06) 26 00 00 gruppe 1. Ansøgningsf
rist: 29. april 1981. Ansøgning mærkes
96/81.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an

søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.
OMRÅDEKONTOR BRABRAND.
SAGSBEHANDLER-VIKAR. Arbejdet om
fatter sagsbehandling i en rådgivergrup
pe, og vedrører det lovkompleks, der hen
hører under Bistandsloven. Barsel-vika
riatet løber i 14 uger med tiltræ delse d. 1.
juli 1981. Arbejdstid: 35 timer ugentlig.
Skalatrin 19-26 for en socialrådgiverud
dannet. Begyndelses/slutløn kr. 8.267,35 kr. 9.276,40. Skalatrin 15-21 for en kontor
uddannet.
Begyndelses/slutløn
kr.
7.678,65 - kr. 8.541,75. Løn- og ansæ ttel
sesvilkår i henhold til overenskomst mel
lem Kommunernes Landsforening og
Dansk Socialrådgiverforening/HK. Yderli
gere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Marianne Mikkelsen på tlf. (06) 26 00 00,
gruppe 2. Ansøgningsfrist: 29. april 1981.
Ansøgning mærkes 95/81.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.
OMRÅDEKONTOR RISSKOV, SOCIALIN
SPEKTØR. Arbejdet består i daglig ledelse
af områdekontoret, og der forudsættes
derfor et indgående kendskab til hele det
sociale område. Derudover vil der blive
lagt vægt på evnen til at samarbejde samt
personaleledelse. Stillingen er en tjene
stem andsstilling og klassificeret i lønram
men K 34 (47). Arbejdstid: 40 timer ugent
lig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: Ska
latrin 47. Begyndelsesløn/månedsløn kr.
16.197,76. Løn- og ansættelsesvilkår i hen
hold til aftale mellem Kommunernes
Landsforening og HK. Ansøgningsfrist:
29. april 1981. Ansøgning mærkes 99/81.
OMRÅDEKONTOR VIBY.
SAGSBEHANDLER-VIKAR. Arbejdet om
fatter sagsbehandling i en rådgivergruppe
og vedrører det lovkompleks, der henhører
under Bistandsloven. Vikariatet løber til
31. august 1981. Arbejdstid: 17 timer
ugentligt. Tiltrædelse: Snarest muligt.
Løn: Skalatrin 19-26 sociairådgiveruddannet. Begyndelses- og slutløn kr. 3.754,14 4.218,81. Skalatrin 15-21 kontoruddannet.
Begyndelses/slutløn kr. 3.464,70 - 3.880,48.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i Jienhold til
overenskomst
mellem
Kommunernes
Landsforening og Dansk Socialrådgiver
forening/HK. Ansøgningsfrist: 29.4.1981.
Ansøgning mærkes 75/81.
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.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A LU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

SOCIALLÆGEINSTITUTIONEN I ÅRHUS.
SOCIALRÅDGIVER-VIKAR. Arbejdet inde
bærer nært samarbejde med psykiater og
psykolog, og består i klientbehandling,
supervisions- og konsultations-opgaver
samt koordinerende funktioner i forbindel
se med afdelingens nære samarbejde med
socialforvaltningens 8 områdekontorer.
Der ønskes en Socialrådgiver med erfaring
indenfor socialpsykiatri, børn og unge- og
familieproblematik samt kendskab til ar
bejdet i en socialforvaltning. Vikariatet lø
ber i 1 år med tiltræ delse d. 1/8-81 til 31/782. Arbejdstid: 25 timer ugentlig. Løn: Ska
latrin
19-26.
Begyndelses/slutløn
kr.
8.833,26 - kr. 9.926,62. Løn- og ansættel
sesvilkår i henhold til overenskomst mel
lem Kommunernes Landsforening og
Dansk Socialrådgiverforening. Yderligere
oplysninger kan fås ved henvendelse til
Thora Randrup på tlf. (06) 12 93 33, lokal
3697. Ansøgningsfrist: 29.4.81. Ansøgning
mærkes 87/81.
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.
HJEMMEPLEJEAFDELINGEN.
SOCIAL
RÅDGIVER. Arbejdstid: 40 timer ugentlig.
Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: Skalatrin
19-26. Begyndelses/slutløn kr. 9.448,25 - kr.
10.601,43. Løn- og ansæ ttelsesvilkår i hen
hold til aftale mellem Kommunernes
Landsforening og Dansk Socialrådgiver
forening. Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til ledende hjemmesy
geplejerske Kathrine Petersen på tlf. (06)
15 37 44, lokal 33. Ansøgningsfrist: 29.
april 1981. Ansøgning mærkes 94/81.
Ansøgninger vedr. ovenstående stillinger
bedes sendt til:
Social- og sundhedsforvaltningen
Løn- og Personaleafdelingen
Valdemarsgade 18
8100 Århus C

Genopslag

Ry kommune
Støttepædagog
Støttepædagog, 40 timer ugentlig, med til
træ delse snarest muligt, søges til en fam i
lie med 3 børn på henholdsvis 13, 11 og 5
år.
Der er tale om en hjemmehospædagog
funktion, hvor arbejdet fortrinsvis vil fore
gå i hjemmet.
Der kan blive tale om skiftende arbejdsti
der.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomster.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
indhentes hos sagsbehandler Herdis Høyrup, tlf. (06) 89 15 55, lokal 168.
Ansøgning fremsendes senest den 27.4 81
til Ry kommune, Socialforvaltningen,
Knudsvej 34, 8680 Ry.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.
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V e d s tillin g s s k ift
Husk at give besked til
medlemskartoteket

Genopslag

Rougsø kommune
Sagsbehandler
Da man ikke har modtaget et tilstræ kke
ligt antal kvalificerede ansøgere vedrøren
de den ledige stilling som sagsbehandler
genopslåes stillingen herved.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giveruddannet sagsbehandler med prak
tisk erfaring indenfor bistandslovens ar
bejdsområde.
Arbejdet vil omfatte alsidig klientbehand
ling i forvaltningens rådgivergruppe.
Løn- og ansæ ttelsesforhold sker i h.t.
overenskomst
mellem
Kommunernes
Landsforening og Dansk Socialrådgiver
forening.
På grund af kommunens geografiske ud
strækning vil eget køretøj være en fordel,
og kørsel i kommunens tjeneste godtgø
res efter statens regler.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni eller 1.
juli 1981 og nærmere oplysninger kan fåes
ved henvendelse til socialinspektør John
Andreasen, tlf. (06) 48 12 22.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt kopi af
eksamensbeviser m.v. indsendes senest 4.
maj 1981 til Rougsø kommune, Rådhuset,
Kirkestien, 8961 Allingåbro.

m

HORSENS KOMMUNE

Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler-vikar
Ved social- og sundhedsforvaltningens
pensionsafdeling, omsorg, er en stilling
som sagsbehandler-vikar ledig til besæt
telse ultimo juni 1981 i anledning af en
medarbejders barselsorlov.
Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.
Den der ansættes i stillingen, vil blive be
skæ ftiget med hjemmebesøg hos pensio
nister i eget hjem for vurdering af behov
for optagelse i plejehjem, beskyttet bolig
eller andre omsorgsforanstaltninger.
Stillingen indebærer samarbejde med for
valtningens øvrige afdelinger, herunder
især hjemmehjælp og hjemmesygepleje,
praktiserende læger, sygehuse, m.fl.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsæ ttes i
henhold til den mellem Kommunernes
Landsforening og pågældendes faglige
organisation indgåede overenskomst.
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Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til fuldmægtig Aase
Jespersen, tlf. (05) 61 45 44, lokal 4570.

Søndervangen 90, 8260 Viby J. Ansøgnin
ger skal være højskolen i hænde senest
den 30. april 1981 kl. 12.00.

Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse, bilagt kopi af eksamensbevi
ser og eventuelle anbefalinger, bedes
sendt til Horsens kommunes personale
kontor, Rådhuset, Søndergade 26, 8700
Horsens, inden den 29. april 1981.

Nærmere oplysninger gives ved henven
delse til Den sociale Højskole, Århus, tlf.
(06) 14 23 66.

Nørre - Snede kommune
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved socialog sundhedsforvaltningens rådgivergrup
pe er ledig til besættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller en kommunalt uddannet sags
behandler med erfaring i sagsbehandling.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i h.t. gælden
de overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til socialinspektør In
ger Sørensen, (05) 77 14 22, lokal 33.
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæftigelser, vedlagt fo
tokopier af eksamensbeviser og evt. udta
lelser bedes indsendt senest 27. april 1981
til
Nørre-Snede kommune,
Kommunalbestyrelsen,
Bellisvej 2
8766 Nørre-Snede
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Den sociale Højskole, Århus
Et vikariat for lektor i faget teorier og me
toder i socialt arbejde opslåes til besæt
telse snarest og med forventet fratræden
til november.
Pågældende, der er ansat i lektoratet har
orlov. Den nuværende vikar har pr. 1. maj
1981 fået en anden fast stilling og har der
for ønsket at fratræde.
Vikariatet omfatter studievejlederfunktio
ner, herunder supervision, praktikbesøg,
undervisning etc. for et praktikhold sva
rende til en arbejdstid på ca. 20 timer pr.
uge. Ansæ ttelse vil ske som timelærer.
Den pågældende skal have erfaring i prak
tisk socialt arbejde og i undervisning til at
kunne varetage undervisningen i fagets
metoder.
Det vil være ønskeligt, at ansøgeren har
mindst 2 års praktisk erfaring samt at på
gældende har deltaget i efteruddannelses
tilbud eller på anden måde erhvervet sig
teoretiske kundskaber med relation til
egen praksis. Det vil være en fordel, at an
søgeren har gennemgået årskursus eller
anden relevant efter/videreuddannelse.
Endvidere må ansøgeren have interesse
for socialrådgiveruddannelsen.
Der vil være mulighed for kollegial støtte
og vejledning under ansættelsen.
Stillingen aflønnes efter den mellem fi
nansministeriet og pågældendes organi
sation aftalte timesats.
Ansøgninger til vikariatet stiles til Under
visningsministeriet og indsendes til un
dervisningsrådet, Den sociale Højskole,

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.

Århus amts rådgivningscenter for
Børn og Unge
Socialrådgiver
En fuldtidsstilling som socialrådgiver er
ledig til besættelse pr. 1.7.1981.
Børnerådgivningscentrets arbejde består i
undersøgelse og behandling af børn/unge
og familier, der enten henvises hertil fra
socialforvaltninger, daginstitutioner, egen
læge og andre, eller som selv henvender
sig.
Her ud over er der en del konsulent- og su
pervisionsvirksomhed inden for samme
områder.
Arbejdet foregår på tværfaglig basis og of
test i samarbejde med henvisende instan
ser og andre nøglepersoner.
Interesse for og erfaring med børn og fa
milier samt med tværfagligt samarbejde er
derfor ønskeligt.
Ansæ ttelse og aflønning i henhold til gæl
dende overenskomst mellem Am tsrådsfor
eningen i Danmark og Dansk Socialrådgi
verforening.
Nærmere oplysninger fås ved henvendel
se på telf. 06- 14 56 00.
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi
er af eksamensbevis og anbefalinger skal
være Århus Am ts Rådgivningscenter, Lan
genæs A lle 18, 8000 Århus C, i hænde se
nest d. 4.5.1981.

Vestjylland
Lemvig kommune
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen i
Lemvig, bistandsafdelingen, er 1 stilling
som fuldtidsbeskæ ftiget sagsbehandler
ledig til besættelse snarest.
Arbejdsområdet vil hovedsageligt omfatte
klientbehandlende sager, herunder forbe
redelse af revaliderings- og pensionssager
til afgørelse ved revaliderings- og pensi
onsnævnet.
I bistandsafdelingen er ialt ansat 10 sags
behandlere opdelt i 3 grupper med sekre
tærbistand.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås
ved henvendelse på tlf. 07- 82 12 00, lokal
4000, eller ved fuldmægtig Ole Villadsen,
lokal 4070.
Ansøgning med oplysning om uddannelse

og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af
eksamensbeviser og evt. udtalelser, ind
sendes senest den 30/4 81 til Lemvig By
råd, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig.
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Esbjerg kommune

Sagsbehandlere
Viborg amtskommune
Socialrådgiver - halvtid

3 stillinger som sagsbehandler ved Social- og sundhedsforvaltningens rådgivergrupper
er ledige til besættelse snarest.

Ved Viborg Amtskommune, social- og
sundhedsforvaltningen, med tjeneste ind
til videre ved Thisted sygehus, somatiske
afdelinger, er en halvtidsstilling som soci
alrådgiver ledig til besættelse snarest.

Stillingerne ønskes besat med erfarne kommunalt- eller socialrådgiveruddannede medar
bejdere.

Arbejdet omfatter en socialrådgiverm æs
sig dækning af sygehusets forskellige
specialafdelinger.
Der er i forvejen ansat en heltids so cia l
rådgiver ved sygehuset.

Arbejdsområdet vil være klientrettet rådgivnings- og bistandsarbejde, og i samarbejde
med de respektive rådgivergrupper at behandle og tage stilling til ansøgninger om hjælp i
h.t. bistandsloven og anden sociallovgivning.
Løn- og ansæ ttelsesforhold sker efter overenskomst mellem Kommunernes Landsfore
ning og de respektive faglige organisationer.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger bedes sendt til Personalekon
toret, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg senest den 1. maj 1981.

Aflønning sker i henhold til overenskomst
mellem Dansk Socialrådgiverforening og
Amtsrådsforeningen i Danmark.
Ansøgning med oplysning om alder, ud
dannelse og tidligere beskæ ftigelse stiles
til: Viborg Amtsråd, Social- og sundheds
forvaltningen, Postbox 21, 8800 Viborg,
mrk. 32-68, senest d. 5. maj 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.

RIBE AMTSRÅD
Ribe amtsråd
Socialrådgiver/assistent
Under Ribe amtsråd med tjeneste indtil videre ved revalideringsinstitutionen REVA/Esbjerg, Energivej 1-5, 6700 Esbjerg, er en stilling som socialrådgiver/assistent ledig til be
sæ ttelse snarest.
Institutionen foretager arbejdsprøvning, optræning/omskoling af personer, der af hel
bredsmæssige eller sociale årsager ikke er i stand til at påtage sig beskæftigelse.
Socialrådgiverens/assistentens arbejdsopgaver består primært i rådgivning og vejled
ning over for revalidender. Endvidere er der tale om et tæt samarbejde med kommuner,
arbejdsformidlingen m.fl.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.
Stillingen ønskes besat med er erfaren socialrådgiver eller kommunalt uddannet sagsbe
handler med kendskab og interesse for revalideringsområdet.

Herning kommune
Sagsbehandler/socialrådgiver
En stilling som sagsbehandler i social- og
sundhedsforvaltningen, service- og visita
tionsafdelingen, er ledig til besættelse
snarest.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver, en kommunalt uddannet sagsbe
handler eller en person med tilsvarende
kvalifikationer.
Arbejdsområdet vil blive klientkontakt,
rådgivning og sagsbehandling inden for
bistandslovens rammer.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og respektiv organi
sation.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ekspeditionssekretæ r Flem 
ming Jensen, tlf. (07) 12 20 00, lokal 249.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæ ftigelse og uddannelse, bilagt kopi af
eksamensbevis og anbefalinger stiles til
Herning byråds økonomiudvalg og indsen
des senest den 27. april 1981 til
Social- og sundhedsforvaltningen
Rådhuset
7400 Herning
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Am tsrådsforeningen og
vedkommendes forhandlingsberettigede organisation.
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Ingrid Garvold,
tlf. 05- 42 00 44, lokal 332.
Ansøgning, mrk. 42-7-81, stiles til Ribe amtsråd, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, og
skal være amtsrådet i hænde senest den 21. april 1981.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Nordjylland
Løgstør kommune
Assistent/overassistent/socialrådgiver
Sagsbehandler
En stilling som heltidsansat sagsbehandler i social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling er ledig til besæ ttelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en person, der er kommunalt uddannet, eller som er uddan
net som socialrådgiver, og som har erfaring i klientbehandlende arbejde og sagsbehand
ling.
Ansæ ttelse og aflønning finder sted efter den gældende overenskomst/aftale mellem
Kommunernes Landsforening og vedkommende faglige organisation.
Ansøgning med oplysning om tidligere og nuværende beskæ ftigelse og bilagt dokumen
tation for gennemgået uddannelse og kopier af eventuelle anbefalinger o.I., indsendes
således at modtagelsen har fundet sted senest den 1. maj 1981 kl. 9.00 til
Løgstør kommunes økonomiudvalg
Postboks 43
Fredensgade 11
9670 Løgstør
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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 sk a l rettes til afdelingssekre
tæren.

Bornholms amt
K re dsfo rm and

Ø v rig bestyrelse

Lene Pedersen

A n n e K e ld o rff

Gaden 33, Årsdale
3740 Svaneke
T lf.a rb .: 03-993593
T lf.p rv .: 03-997014

Britta G a d
A n n a Scriver
M a j-B ritt M a rk e r

København og Frederiksberg kom
muner
K re dsfo rm an d
Per Larsen
H ornbæ kgade 7, 4.th.,
2200 K øbenhavn N

Ø vrig bestyrelse
Gravers Graversen
B ritta Jacobsen
K a j Thingstrup

T lf .a r b .: 01-971222

Birgit Sk ov Jensen

T lf . p r v . : 01-199119

Merete Buddig
Jo hn Guldager
Jette Lyager
Jørgen Olsen

A fd e lin g sko n to r
Vesterbrogade 62 A , 1.

Afdelingssekretæ r
M argareta Dahl

1620 K øbenhavn V
T l f . : 01-226996
K ontoret åbent
tir. og tor. 9.30-12.30
ons. 14-18
Arbejdsløse
M ø d e hver tirsdag

Læ ngst ledig liste

T lf.: 01-1430

kl. 10-12
1. tirsdag i måneden
dog 19.30

Checkm øde sidste
tirsdag i måneden

Københavns amt
K re dsfo rm and
E r ik L u n d
Ledreborg A lle 3
2820 G entofte

Ø v rig bestyrelse
Ingelise N o rd en h o f
H a nne H øst
Karen Biering-Sørensen

T lf .a r b .: 01-704111

Jo h n Jø n s so n

T lf . p r v . : 01-682763

Lea N ordentoft
Lo n e Hylander

A fd e lin g sko n to r
Vesterbrogade 62 A , 1.

Afdelingssekretæ r
Jørgen F ly r

1620 K øbenhavn V
T lf . 01-222161
K ontoret åbent
man. til tor. 9-12
Arbejdsløse
M ø d e hver tirsdag

Læ ngst ledig liste

tlf. 01-1430

kl. 10-12

C heck m ød e sidste

1. tirsdag i måneden

tirsdag i måneden

dog 19.30

Frederiksborg amt
K re dsfo rm and
H a n n e Kegnæs
Holløsegade 8
3210 Vejby
T lf . a r b . : 02-100666
T l f . p r v . : 02-307317
A fdelingskon tor
Slotsgade 53,1.,
3400 H illerød
T lf.: 02-253526
K ontoret åbent
tir.-tor. 9-13
ons. 9-11

Ø vrig bestyrelse
U lla-B ritta Duus
L illi Eriksen

K ari Selstrøm

H elle W agner
Jette F lind t
Kirsten Sperling
A f delingssekretær

K a ri Selstrøm

Ribe amt

Roskilde amt
K re dsfo rm an d
A n n e H a a rlø v

Ø v rig bestyrelse
Jannik Sølyst J ørgensen

Viborg amt

K re dsfo rm and

Ø v rig bestyrelse

K re dsfo rm an d

Ø v rig bestyrelse

H anne Skovgård

Birthe P oder

Bente Laursen

L e if Christensen

Skovbovængets A lle 18

Inger Kjeldsen

Krogvej 1

M erete D a m

Ottingvej 7

4000 R oskilde

M ichae l Olsen

6720 N o rd b y F an ø

U lla Laursen

7881 B alling

R and i Nielsen
B jø rn Båstrup

T lf.a r b .: 02-311800/219

T lf.a rb .: 05-123066

Britta M artinsen

T lf.a rb .: 07-592377

T lf.p rv .: 05-162657
K elvin Nielsen
N in a H arb o e

Anette Nielsen

T lf.p rv .: 07-581149

Bitten Kristiansen

T lf.p rv .: 02-365620
A fd elin g sko n to r

Afdelingssekretæ r

Havnevej 5

Bente D am kjæ r

A fd e lin g sko n to r

4000 Roskilde
K on toret åbent

T elefontid

tir. 12.30-15.30

ons. 11-14

ons. 10-15
Arbejdsløse

K o n ta k t

M ø d e hver onsdag

Birgit Storgård

T lf.: 06-613435

T lf . : 05-135338

Kontortid:

K ontoret åbent

T irsdag kl. 13-17

ons. 9-11

Arbejdsløse

Arbejdsløse

Læ ngst ledig liste

Henvendelse til

m øde hver tirsdag

checkmøde den 2.

afdelingssekretæren

10-13 på afdelingstir.13-16
kontoret.

lokaler.

A f delingssekretær

8800 V ib o rg

Afdelingssekretæren

K l . 10. A fd .ko n to rets

A f delingskon tor
St. Set.Hansgade 8B

U lla M a a tJernbanegade 50
6700 Esbjerg

T l f .: 02-370916

Inger Andersen

Læ ngst ledig liste
Birgit Storgård
T lf.a rb : 06-613000
T lf.p r v .: 06-612271

tirsdag i hver måned

ons.10-15

Nordjyllands amt
Vestsjællands amt

K re dsfo rm and

K re dsfo rm and

Ø v rig bestyrelse

Flem m ing B o Hansen

Vejle amt

Søren Clausen
K re dsfo rm and

Frederiksberg 7

Ø v rig bestyrelse
Jette Jensen

IngeHansen
M a rian n e Caspersen

4470 Svebølle
T lf.a r b .: 01-672151

G itte R ahbæ k Hansen
D itte W . Hansen

T lf.p r v .: 03-493395

K are n -Lis Jørgensen
A strid Vestergård

Arbejdsløse
kontakt

Follerupvej 50
7000 Fredericia

Bente D a m Sørensen
A n n y H auch

E lin Bak
E m m y V ad Sørensen

A n n e M argrethe B uhi

Kirsten Drachm ann

T lf.: 05-833900

K aren-Lis Jørgensen

Arbejsløse

A fdelingskon tor

Jens Tam b org
Bent N onboe
Århus
Sonja Jacobsen
P o u l E r ik Elan d

Fyns amt

K ontoret åbent

B irthe F ra n k Hansen
»Bækgården«, Stærmosevej 21
5250 Odense S V
T lf.a r b .: 09-131372

K re dsfo rm and

Ø v rig bestyrelse

5000 Odense C

M a rian e Johansen
Bent L . Rasmussen
Gitte Madsen
Lise Baastrup
E v a Bach
Karen Schlessinger

T lf.a r b .: 0014-22300

træffes
man. lige uger 19.30-22.30
tir. ulige uger 17.00-19.00

Færøerne

H oydalsveg 20 A

fre. ( A L U ) 10-12

Afdelingssekretæ r
K u rt Eriksen

M ø d e hver tirsdag
Læ ngst ledig listen

K re d sfo rm an d

9-13, Kyst vej en 5, 2

Læ ngst ledig liste

Arbejdsløsheds-

Checkm øde sidste

kassen

PKA

F T F -A

Pensionskassernes

tirsdag i hver måned
9-12

F ag p olitik

Vesterport

møde hver onsdag

1613 K øben havn V

Ringkøbing amt

Sønderjyllands amt
Jytte B ak Sørensen
H ørløkkevej 23
6500 Vojens
T lf.a r b .: 04-541676
T lf.p r v .: 04-542269

K re dsfo rm and
Ø v rig bestyrelse
Birgit Rasmussen
Verner W . Hansen

O le K . Gregersen
Spøttrupvej 6, st.tv.

Pensionskassen

A d m in istrationsko nto r

T lf.: 01-132511 kl. 10-14

Kongevejen 150
2830V iru m
T lf.: 02-851522

Ø v rig bestyrelse
Lars Thøger Jensen
E v a Hallgren

T jø rrin g

F in n Jensen

7400 H e rning
La rs Vestergård
Annem arie Hansen
T l f . a r b .: 07-151511, lokal 155
R a nd i Færge
H ans H . G ru n d t
Åse Jessen-Hansen
Britta Hestrup Hansen

T lf.p rv .: 07-267684

B o d il M ø lle r

A fd e lin g sko n to r

Havnevej 26

Nørregade 30,
7500 Holstebro

A fd eling sko nto r

Em m ely M ikkelsen

T lf.a r b .: 04215480
T lf.p r v .: 04213122

Meldahlsgade 3, st.,

K re dsfo rm and

E lsb a Olsen

3800 Thorshavn

10-12
10-15

Ø v rig bestyrelse

m an.-tor. 9-13

Jo hn Koldegård
Arbejdsløse

tir. ons. 9-13

Anette Jensen

T lf.p rv .: 0014-23610

m an.-tor. 9-14

Afdelingssekretæ r

m øde hver tirsdag

Grete Rendal
Henrietta H aukro g h

Bestyrelsesmedlem

Telefontid

Arbejdsløse

Postboks 1005
3900 G o d th å b

T u rid D a h l

man. 17-18

man. 12-16

Ø vrig bestyrelse
U lla Nielsen

K ontoret åbent

T lf.: 09-146022
K ontoret åbent

Grønland
K re dsfo rm an d
Jette Binzer

Birthe H am an
træffes

man. og o ns.11-13

kontoret

T lf . : 06-130444

Nørregade 6 3 ,2 .

kontakt A L U

man. 10-13
på afdelings

A n n y Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Læ ngst ledig liste

møde hver

H ans Brogesgade 9, st.
Ø v rig bestyrelse
8000 Å rh u s C
IreneJørgensen
T lf.a rb .: 06-130444
Lise Fæ rch
T lf.p rv .: 06-131873
Kirsten Jeppesen

A fd e lin g sk o n to r

L a ila Hansen

amt

Peter Freundt
A fd e lin g sko n to r
Birgitte Vestergaard
Rosensgade 22
A m d i Pedersen
8000 Å rh u s C
B od il Halvorsen

T lf.p r v .: 09-963184

Afdelingssekretæ r

onsdag, torsdag
og fredag 9-12
Arbejdsløse

K u rt Erikse n

K re dsfo rm and

ons. 19.30-21.30

T lf.: 08-165103

Neder Bjerrevej 1
8783 H o rn syld
Ø v rig bestyrelse
T lf.p r v .: 05-681437
K a rin Laursen
T lf.a r b .: 05-693444
Lene Sietved

T lf.a r b .: 03-769043
T lf . p r v . : 03-767443

træffes

9000 Å lb o r g

K on tak t

4750 Lu n d b y

Bestyrelsesmedlem

M a re n T urisgade 12,1 .th.

A n n e Margrethe B uhi

Birte P aw lik
Hovedgaden 46

D o rrit Roos
F in n Vosgerau
Jens Iversen

Birte Povlsen

T lf.p r v .: 03-531750 eller

Storstrøms amt

9000 Å lb o r g
T lf.a r b .: 08-164822
T lf . prv.: 08-166469

D o rte Nielsen

Nørrebrogade 10,2
7100 Vejle

K re dsfo rm and

Steen Pedersen

T lf.p rv .: 05-560152

T lf.a r b .: 03-594271

T lf.p r v .: 03-586492.

L is Carlsen

Snerlevej 1 , 2.th.

T lf.a r b .: 05-614344

A fd e lin g sko n to r

Søren Clausen

Ø v rig bestyrelse

Frederik B iilow Christensen

6200 Å b en rå

T lf.: 07-413080

T lf . : 04-627311

Kontortid:

Arbejdsløse

onsdag kl. 13-17

Henvendelse til
kredsform anden

Arbejdsløse

T lf.a r b .: 04-541676

Henvendelse til

T lf.p r v .: 04-542269

afdelingssekretæren

OBS!
Afdelingssekrelæ
K laus Mogense

Kredsforeningerne skal være opm æ rk
somme på selv at meddele ændringer til
ovenstående oplysninger.
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