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Strejken 
er ikke glemt
Den 10. april indledte Dansk Socialrådgiverforening udover strej
ken et omfattende oplysningsarbejde omkring strejken.
Hovedbestyrelsen var klar over, at denne strejke meget let kunne 
drukne i andre organisationers arbejdskamp.
V i var også klar over, at typografernes strejke vanskeliggjorde 
spørgsmålet om at komme ud til den brede offentlighed.
Det oplysningsarbejde der blev iværksat har nu indbragt 750.000 
kr. i forskellige støtte-tilkendegivelser.
750.000 kr. er ikke alene udtryk for mange penge, men er også ud
tryk for at en masse arbejdspladser har drøftet spørgsmålet om at 
støtte Dansk Socialrådgiverforening, og at en masse arbejdsplad
ser har fundet at vores kamp er rigtig og har samlet penge ind til 
fordel for DS.
Kommunalpolitikere har yndet at kalde denne konflikt for »den 
gamle konflikt«.
T il denne påstand må vi bede disse politikere fortælle »hvem er det 
i plejer at spørge« - »er det klienterne?« »er det arbejdspladser
ne?«, det tror vi ikke, for vi har ganske andre udsagn fra begge 
parter. Er det kommunalpolitikernes kolleger? Nej, for på social
udvalgsmedlemmernes årsmøde i Ålborg i maj brugte man mere 
end halvdelen af mødet til at drøfte denne strejke.
Det er kommunalpolitikernes ønskedrøm at »socialrådgiverstrej
ken« er en glemt strejke - at strejken ikke er glemt skal de mange 
bidragsydere og sympatisøre på arbejdspladser, på gader og plad
ser have en kammeratlig tak for.

Carsten Andersen
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Tjenestemændene Strejkeorientering

Ikke rart at være 
»tilbagebleven«
Tjenestemændenes vilkår under strejken må 
få D S  tO at gøre sin holdning tU denne an
sættelsesform op, mener tjenestemænd i to 
af de konfliktramte kommuner

Tilbage på bistandskontorerne under 
strejken sidder de tjenestemandsan
satte socialrådgivere, og det er ikke 
særlig rart.

Et produkt af strejken må blive, at 
Dansk Socialrådgiverforening for al
vor gør sig klart, hvad dens holdning 
er til tjenestemandsansættelser, for 
strejken har vist det uholdbare i, at 
kolleger pludselig må skilles, når det 
kommer til konflikt, fordi de er ansat 
på forskellige vilkår, mener et par af 
de »tilbageblevne«.
Torben Hultgren, tjenestemand på 
områdekontor Dalum i Odense: - Tje
nestemandsansættelsen er en moderne 
form for livegenskab, hvor vi ikke 
kan bestemme en døjt over vores egen 
situation. I Odense fraråder vi folk at 
lade sig tjenestemandsansætte, og det 
mener jeg også, DS bør gøre generelt.

- Her i Odense har vi lidt den tort, at 
vores tillidsfolk er bortvist fra ar
bejdspladserne. Da jeg forespurgte i 
kommunen, hvordan jeg så skulle få 
fat i min tillidsrepræsentant, hvis jeg 
fik brug for hende, fik jeg det svar, at 
man nok skulle rekvirere hende til 
mig på forespørgsel. Enhver kan se, 
at det er en klar forringelse af vores 
forhold.

- Og hvis der skulle komme et pålæg 
om, at vi menige tjenestemænd også 
skal påtage os konfliktramt arbejde, 
kan man godt forestille sig, at der vil 
være nogle tjenestemænd rundt om
kring, som er usikre, og de har aller
mest brug for at kunne få fat i en til
lidsrepræsentant på en ukompliceret 
måde. Heldigvis formår vi selv at hol
de kontakt med vores strejkende kol
leger uden for arbejdstid.

- På den anden side kan man sige, at 
det i dagligdagen nok er en hjælp for

de strejkende, at vi som tjenestemænd 
er fysisk tilstede på områdekontorer
ne og dermed kan lægge en dæmper 
på eventuelle tendenser fra andre 
faggrupper til at påtage sig konflikt
ramt arbejde.

Opbakning og 
modsætninger
Ulla-Britta Duus, tjenestemand på so
cialforvaltningen i Helsingør: - V i får 
ikke pålagt konfliktramt arbejde, og i 
forhold til H K  er vi i hvert fald enige 
om denne definition på konfliktramt 
arbejde: A lle nye sager er konflikt
ramte, for de kan ikke tildeles enten 
en HK-er eller en socialrådgiver, så
dan som det normalt sker. Ellers svin
ger HK-ernes opfattelse lidt fra grup
pe til gruppe. Men generelt har de 
bakket op, og de har været meget op
mærksomme på, hvordan de kunne 
undgå at tage konfliktramt arbejde.

- V i fem tjenestemænd arbejder helt 
normalt. Så vidt muligt holder vi fro
kostmøde hver dag for at minde hin
anden om, at der er strejke, og for at 
diskutere, hvad vi kan gøre.

- Men jeg oplever det som noget me
get negativt, at der er en modsætning 
mellem at være i en strejkeramt klub 
og så være tjenestemand og ikke kun
ne strejke.

- I begyndelsen af konflikten holdt de 
strejkende møder uden os, og det var 
vi kede af, men nu holder vi da fælles 
klubmøder, så vi kan blive inddraget i 
diskussionerne.
- I øvrigt er situationen rolig. V i har 
færre henvendelser end normalt på 
socialforvaltningen, fordi folk har 
holdt sig væk, hvis de ikke har presse
rende problemer. Det betyder, at vo
res socialinspektør, Børge Nielsen, ik-

Tekst: Journalist 
Jette M ø lle r Nielsen

ke mærker det store pres, der normalt 
er. Men han har gjort byrådet op
mærksom på, at han ikke kan tage 
ansvaret for konsekvenserne af kon
flikten på længere sigt. Konflikten be
tyder f.eks., at samarbejdet mellem 
socialforvaltningen og skolerne er 
indstillet, så børn der skal have æn
dret deres skoleforhold, ikke kan få 
afklaret disse ting i tide, d.v.s. nu ind
en skoleårets slutning, og det kan jo 
virkelig få alvorlige konsekvenser på 
længere sigt.

Hvad med bistandsloven?
- Men det at der er mindre at lave end 
normalt, rejser et helt andet problem. 
T il daglig er der nok at gøre med at 
ekspedere. Nu har de tilbageværende 
på forvaltningen pludselig fået mulig
hed for at overveje andet end de øko
nomiske aspekter af bistandsloven, 
nemlig det forebyggende og vejleden
de arbejde.

- Så nu skal vi pludselig tage stilling 
til, om vi kan og vil gå ind i de aspek
ter. V i er opdraget til at tro, at vi kan 
og vil, men jeg tvivler på, at ret man
ge er parate til at yde den kæmpeind
sats det er at tage stilling til og gå ind i 
folks totale situation.

- Derfor må vi finde ud af, hvor
bredt et spektrum, vi vil gå ind i, hvis 
vi får mulighed for det. Jeg tror, både 
HK-ere og socialrådgivere må disku
tere dette, og vi må også ransage os 
selv - har vi den fornødne ekspertise? 
Ved vi f.eks. nok om arbejdsmarke
det og dets forhold til at gå i dybden 
med sager, der har nær relation til det 
område? Den diskussion er meget vig
tig, og den må vi føre efter konflik
ten. □
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Strejkeorientering Odense

Slår kravene
fast med
syvtommersøm
Idérigdom og sejt benarbejde karakteriserer 
de strejkende i Odense

Tekst: Jorunalist 
Jette M ø lle r Nielsen 
Foto: Avisen Fyn

- Goddag, må jeg tale med Birthe 
Frank?

- Øh, hun ligger i sengen. V i er lige 
ved at øve på vores stykke om »Den 
lille Rådgiver og den store stygge 
Kommuneulv«, og Birthe spiller altså 
Bedstemor. Men nu skal jeg hente 
hende.

Birthe Frank Hansen, kredsformand i 
DS amtskreds Fyn, er sammen med 
71 andre socialrådgivere i Odense i 
strejke, og det er heldigvis ikke kun 
noget, der kalder på alvoren, selv om 
baggrunden som bekendt er alvorlig 
nok.

En sprudlende frodighed af idérig
dom lyser ud af meldingerne fra strej
kehovedkvarteret i SF-Odenses loka
ler.

Som nu f.eks. »Den lille Rådgiver og 
den store stygge Kommuneulv«, som 
havde sin verdenspremiere ved en af 
den odenseanske venstrefløjs årligt 
tilbagevendende begivenheder, Årets 
Folkefest i Munke Mose.

Men ikke nok med, at de strejkende 
socialrådgivere opførte teater ved fo l
kefesten. De strejkendes idégruppe le
vede også op til sit navn ved at arran
gere et Tivoli med bl.a. følgende for
lystelser: Ram en spand vand med en 
bold og giv arbejdsgiverne en skylle, 
slå socialrådgivernes krav fast med 
»syvtommersøm« - hvor mange slag 
skal der til? Knald Witved (socialråd
mand) og Verner (Dalskov, borgme
ster) for en femmer - samt tovtræk
ning om ulempetillægget. Og for at 
det ikke skal være løgn: Dagen efter 
drog socialrådgiverne på skovtur med

Kredsformand Birthe Frank Hansen 
taler ved årets folkefest
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mænd og koner og børn med alt, 
hvad der hører til en vellykket skov
tur, inclusive langbold, rundbold, to 
mand frem for en enke osv. osv.

Klubbens renæssance
Men det er selvfølgelig ikke bare skæg 
og ballade det hele. Idégruppens virk
somhed er bare én af bestanddelene i 
et støt, dagligt arbejde startende med 
morgenens navneopråb ved fællesmø
det og med daglig konstatering af en 
fin mødeprocent. Med daglig »vagt« 
foran alle områdekontorerne og plan
cheudstilling, salg af strejkeavis, støt
temærkater og uddeling af foldere. 
Med benarbejde på Gågaden, foran 
arbejdsformidlingen, ved fagforenin
gerne og ved diverse aftenmøder i by
en for at samle penge ind - ved udgan
gen af maj var der samlet ca. 70.000 
kr. ind på Fyn. Med virksomhedsbe
søg. Med samarbejde med typogra
ferne i en fælles støttekomité, hvis 
første opgave var at arrangere en støt
tefest. Med at fungere som »social
gruppe« for de konfliktramte typo
grafer og fortælle dem om fremgangs
måden ved henvendelser til bistands
kontoret. Med pressekontakt og 
fremstilling af en ugeavis-folder til al
le socialrådgivere på Fyn, med at lave 
løbesedler, trykke og i samarbejde 
med arbejdsløse socialrådgivere at la
ve en udsendelse til Danmarks Radio i

båndværkstedets regie.

A lt det har givet et fantastisk sam
menhold. Folk fra de forskellige om
rådekontorer har lært hinanden at 
kende - der tales om, at Odense-klub- 
ben har fået sin renæssance, og om at 
uanset hvad strejkens resultat måtte 
blive, har en masse medlemmer fået et 
førstehåndskendskab til fagfore
ningspolitik og fået større bevidsthed 
om fagforeningens betydning. E r der 
nogen, der er skeptiske over for strej
ken, findes de i hvert fald ikke i de 
strejkendes rækker.

Ferien klarer de ikke
Men strejken er også uenighed med 
Odenses HK-ere om fortolkningen af, 
hvad der er konfliktramt arbejde. 
HK-erne vil ikke påtage sig dette ar
bejde, men er det funktionerne eller 
CPR-numrene, der er konfliktramte? 
H K  mener det første, socialrådgiver
ne det sidste. Men under alle omstæn
digheder er man sikker på, at sekretæ
rerne ikke påtager sig sagsbehandling.
Og så er strejken problemer med 
Odense kommune, der f.eks. tre dage 
efter konfliktstart pålagde to tjeneste
mandsansatte socialrådgiver-fuld
mægtige konfliktramt arbejde. De 
strejkende forsøgte på forskellig må
de, bl.a. gennem en kortvarig bloka
de, at hjælpe de to til ikke at påtage

Strejkeorientering

sig dette arbejde, men det lykkedes ik
ke.

Men det har været de eneste proble
mer, de strejkende indtil udgangen af 
maj har oplevet med deres ikke- 
strejkende tjenestemandsansatte kol
leger. Tjenestemændene har tværti
mod arbejdet videre stille og roligt og 
ikke ladet sig belaste mere end nor
malt, og de støtter desuden de strej
kende økonomisk.

Problemerne med Odense kommune 
består også i, at strejkende tillidsfolk 
allerede i konfliktens første dage blev 
bortvist fra arbejdspladserne, når de 
ville i kontakt med tjenestemandsan
satte kolleger.
- Odense kommune overholder heller 
ikke et notat udsendt kort før strejken 
om, at man ikke ville overføre folk 
fra andre områder til bistandskonto
rerne. Det har man gjort - man har 
sendt ledende folk fra centraladmini
strationen ud på områdekontorerne, 
siger Birthe Frank Hansen.

- Godt nok har det heddet sig, at de 
kun skulle udbetale penge, men der 
foregår også sagsbehandling. På den 
måde har kommunen indtil nu kunnet 
undgå, at det hårdt belastede system 
brød sammen. Men vi tror ikke, de 
klarer sommerferieperioden.
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Strejkeorientering

Nu sidder vi 
der selv
Om at føle sig i samme situation som klienterne og an- Tekst: Journalist 
dre bevidsthedsmæssige aspekter af strejken fortæller Jette M ø lle r Nielsen 
en af de strejkende fra Helsingør. Foto: K im  Agersten

- I begyndelsen drønede vi bare for 
fuld fart ud over knoldene. Allerede 
inden konflikten havde vi lavet en 
stram struktur med arbejdsgruper, 
der efter et kort fælles morgenmøde 
spredte sig for alle vinde for at løse 
deres opgaver.

- Resultatet var, at vi lå vandret i lu f
ten, og vi havde svært ved at stå for 
den hårde psykiske og følelsesmæssi
ge belastning, som en strejke er. Den 
belastning havde vi nemlig ikke taget 
højde for forinden. V i havde ikke 
tænkt over, at vi trods stort arbejds
pres i vores normale daglige situation 
har en hel del ting på rygmarven, og 
at vi ikke ville have det i denne situati
on. En af de 20 strejkende socialråd
givere i Helsingør, Dorthe Hørlyck, 
fortæller videre:

- V i fik så mange nye indtryk ind i lø
bet af vores seks-otte timers »arbejds
dag« som strejkende plus aftenmøder 
og blev så trætte, at nogle af os be
gyndte at vrisse ad ungerne derhjem
me.

- Og så lavede vi strukturen om. V i er 
begyndt at slappe lidt af i de forskelli
ge grupper og skiftes til at holde fri, 
for ellers har vi ikke styrke nok til at 
fortsætte kampen.

- I starten var der ikke nogen særlig 
stor kampgejst, men det har ændret 
sig, og vi er også blevet mere ens i vo
res forholden os til hele situationen. 
V i havde jo vidt forskellige udgangs
punkter: Nogle havde aldrig tænkt i 
streikebaner, mens andre var mere 
trænede i fagforeningsanliggender. 
Og de forskelle skulle vi også bearbej
de.

En H K ’er serverer kaffe fo r  de strej
kende, der står foran socialforvalt
ningen
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Strejkeorien tering
- Strejken har også vist os nye sider 
og egenskaber ved os selv og hinan
den - fra at påtage sig ansvaret for at 
lave mad til 70 personer over at holde 
en tale for første gang og til at gå op 
og snakke med borgmesteren.

- Selv holdt jeg mit livs første tale i 
fredags ved vores støttefest. Det ko
stede mig nogle søvnløse nætter for
ud, men jeg overvandt mig selv, og 
det var selvfølgelig ikke så slemt, som 
jeg troede.

- Fagligt har vi også fået styrket vores 
bevidsthed. Folk føler større ansvar
lighed, og flere har sagt, at de nu vil 
til at komme til vores klubmøder for 
at være med i beslutningerne og for at 
fortælle, når de er uenige, i stedet for 
at skumle i krogene.

Vi er som klienterne
- Og så er der sket en anden bemær
kelsesværdig ting. T il daglig arbejder 
vi jo i grupper, og vi er så vant til at 
sidde og forstå folk - men nu sidder vi 
der selv, lidt i samme situation som 
vores klienter med et økonomisk pres 
over os. Nu skal vi forstå os selv - og 
så opdager vi, at vi reagerer ligesom 
vores klienter: V i hidser os op, bliver 
glade eller vrede. Det må givet afspej
le sig i vores forhold til klienterne, når 
vi vender tilbage efter konflikten. Og 
det må afspejle sig i vores indbyrdes 
forhold. For nu kender vi hinanden 
som mennesker, hvor vi før kun 
kendte hinanden som kolleger, der 
måske bare sås på gangene i socialfor
valtningen.

De 20 strejkende i Helsingør har orga
niseret deres arbejde i grupper: Én om 
økonomi, en intern rejse- og aktivi
tetsgruppe, der bl.a. tager sig af kon
takten til de ikke-strej kende social
rådgivere i Frederiksborg amt, en eks
tern rejse- og aktivitetsgruppe, der ta
ger sig af kontakten til pressen, fagbe
vægelsen og beslægtede organisatio
ner. Ét resultat: Et vellykket besøg på 
Helsingør skibsværft gav 1200 kr. i 
raslebøsserne. Et andet resultat: Den 
lokale børnerådgivning kører ikke ba
re videre, som om intet var hændt, 
men sender klager videre til socialud
valgsformanden, som derved har fået 
at vide, at tre-fire konkrete sager er 
ved at gå i hårdknude. Der samarbej
des også med typografer og andre 
faggrupper, bl.a. om en fest Grund
lovsdag.

HK-erne giver kaffe
En koordinationsgruppe tager sig 
bl.a. af kontakten med HK-erne. 
Man har haft et par hyggelige sam
menkomster med HK-erne, som også

har givet de strejkende tilbagemeldin
ger om, hvordan det går på forvalt
ningen, og hvordan man kan øge 
presset. Og så kommer HK-erne og 
giver de strejkende, der står foran so
cialforvaltningen, kaffe og sludrer.

Foran forvaltningen står en rådgiv
ningsbod med opfordringen: Kend 
din ret.

- Dér har vi oplevet, at folk som er 
kommet ud fra bistandskontoret og 
har fået en afvisning, kommer hen og 
fortæller os om det. V i har sagt, at det 
skal de ikke finde sig i. Og så er de gå
et ind igen, og de har været glade, når 
de kom ud, fordi de har fået afløb for 
deres vrede i stedet for at blive ned
brudt af en uforløst vrede, siger Dor
the Hørlyck.
- Og helt dejligt: En dag kom der en 
pensionist og sagde: »Hvad er det du 
laver, min pige - det ser jo fornuftigt 
ud. Her er 100 kr., og jeg skal ikke 
have penge tilbage«.

□

Støt
de strejkende 

socialrådgivere
giro

1 40 82 83

Modtaget den 1. juni 1981

T il
Socialrådgiverne
Den 27. marts 1981 blev samtlige med
lemmer af Dansk Typograf Forbund 
lockoutet af Dansk Arbejdsgiverfore
ning. V i besluttede i Århus-afdelingen 
at nedsætte en socialgruppe til at vareta
ge medlemmernes interesser over for so
cialkontorerne, såfremt vore ansøgere 
følte, de blev uberettiget behandlet.

De socialrådgivere med jeres erfaring, 
som er ude i strejke nu, kan nok bedre 
end nogen anden forstå, hvilket knok
kelarbejde det har været for os at skulle 
sætte sig ind i socialloven og dens fanta
stisk mange fortolkninger med alle dens 
henvisninger til cirkulærer fra Socialmi
nisteriet, og hvad kommunalpolitikere 
ellers har besluttet.

Efter en grundig gennemgang føler man 
at have fundet tråden i det hele, men så 
kommer man ud til de forskellige kom
muner i og rundt om Århus, og her præ
senteres man så for, hvordan de hver 
for sig fortolker socialloven. Her efter 8 
ugers lockout føler vi, der har hjulpet 
vore medlemmer, at vi gradvis slides 
langsomt op. For hvad der er logisk og 
rigtig i den ene kommune er forkert i 
den anden. Kan I, socialrådgivere, finde 
ud af det? Det kniber ærlig talt lidt for 
os andre!

1 Århus, hvor socialrådgiverne strejker, 
er situationen simpelthen kaotisk. Vi 
har eksempler på fra områdekontorerne 
Risskov og Midtbyen, at overordnet 
personale direkte chikanerer vore med
lemmer i alle andre klienters påhør på 
en så sjofel måde, at vi skammer os o- 
ver, at vi har nedværdiget os til at hen
vende os. Disse forhold, der her er om
talt, vil naturligvis blive indberettet til 
Social- og Sundhedsforvaltningen i Å r
hus.

Her under lægekonflikten tales der 
meget om patienternes psykiske pres, 
fordi de ikke bliver behandlet, men jeg 
kan godt love jer, at vi heller ikke har 
det ret godt efter en sådan behandling. 
V i har undersøgt om det kun er typo
grafer, der får den behandling, men det 
er åbenbart ret generelt. Jeg håber, soci
alrådgiverne på længere sigt vil være 
med til at gennemføre nogle mere ensar
tede retningslinjer til gavn for os borge
re og til gavn for jer selv i form af, at I 
får bedre og smidigere arbejdsforhold. 

Her til sidst skal der i retfærdighedens 
navn også gøres opmærksom på, at de 
steder, hvor socialrådgiverne ikke strej
ker, har vi da heldigvis fået en pæn be
handling. Så lad os få jer tilbage hur
tigst mulig, så selv Århus kommune, 
der ellers plejer at have et godt ry, kan 
være sig selv bekendt igen.

Venlig hilsen
Bent Hansen 

Dansk Typografforbund 
Å  rhusafdelingen
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Strejkeorien tering

Modtagne 
støtteerklæringer 
og bevillinger
fra andre faglige 
organisationer 
pr. 19. maj 1981

Metal Lyngby 

BUPL, København

(2.500,00)

Typografer i Svendborg 

BOSL
(1.120,00)

Lager og Handelsarbejdemes 
fagforening, København (5.000,00)

Den forebyggende børneforsorgs
a-kasse (HK-klubben) (500,00)

Den faglige klub, 
Børnehaven »Ræven« (400,00)

Dansk Metal, 
København afd. 13 (2.000,00)

Pædagogisk Kartel, Randers (238,00)

Psykologer ansat ved 
Gentofte Amtsygehus 

Fritidshjemmet Stjernen (400,00)

PMF', Storstrøms Amt (500,00)

PMF, Frederiksberg (500,00)
HK-klubben F'AS, Herlev (200,00)

PMF', afd. 2 

DKP, Allerød

(500,00)

Set. Georgs gårdens fritidshjem (300,00)
Åndsvageforsorgens
lærerforening (6.321,10)

Frø helse minariet (170,00)

Prosa (1.000,00)

HK-klubben, Københavns 
Amts sygehus (250,00)

Overenskomstansatte psykologer
KAS Nordvang

BUPL, Frederiksberg (500,00)

Indsamlet på LLO’s kongres (481,10) 

Nørrebros Pensionistgruppe 

Dansk Psykolog Forening (5.000,00) 

Danmarks lærerforening, kreds 53 (850,00) 

Fritidshjem I (500,00)

Bibliotekarforbundet (3.000,00)

Klubben MB, Carlsberg (500,00)

Socialrådgiverforbundet, Island (411,00) 

BUPL Nordjyllands Amt (500,00)

SF, Østerbro (200,00)

PMF', Roskilde Amt (1.000,00)

Socialarbejdernes Fælles Udvalg(20.000,00) 

Jord- og Betonarbejdemes 
fagforening (1.000,00)

Dansk Plejerforening,
Århus Amt (1.000,00)

PMF', afd. 3 (500,00)

Det tværfaglige tiUidsmandskollegie 
på Kommunehospitalet (232,00)

HK-klubben ved arbejdsformidlingen 
i Frederiksborg Amt

BUPL, Frederiksborg Amtskreds (660,00) 

Terapigruppen KAS, Ballerup 

PMF', overenskomstmøde 
i Randers (238,00)

PMF', Frederiksborg Amt (1.000,00)

Studerende ved Ribe Statsseminarium 

Jord og beton, vejklubben (500,00)

LFS (3.000,00pr. uge)

PMF’ (10.000,00pr. uge)

Fabriksarbejdernes fagf., Ålborg 
Kollektivet Sumpen (500,00)

Typografer på Kristeligt Dagblad (50,00) 

Socialistiske planlæggere (150,00)

Psykologer ansatte ved rådgivnings
centret, København

Fællesklubben Bertingske Hus (5.000,00) 

HK-klubben i Svinninge Kommune 

PMF, afd. 1. (1.000,00)

Den faglige klub, Broparken,
Rødovre (1.000,00)

Århus Socialpædagogiske 
Seminarium (2.000,00)

Den forebyggende børneforsorgs 
a-kasse (120,00)

Foreningen af danske læge
studerende, Århus (1.000,00)

Vesterbro lejerforening (1.000,00)

Bryggeriarbejdernes fagforening 

PMF', Vestsjællands general
forsamling (227,30)

HK-klubben i Dansk Socialrådgiver
forening og DS-klubben i Dansk 
Socialrådgiverforening (35.000,00)

Foreningen for Sygehjælpere 
i Storkøbenhavn (5.000,00)

Brandfolkenes Organisation 
i Storkøbenhavn (1.000,00)

V-9-fonden (200,00)

Personalet i Børnehaven, Egeskov,
Brøndby (150,00)

HK-Haderslev afd. (1.000,00)

JK og VK »Tovsgårdens 
solidaritetsfond« (900,00)

Projekt Hus, Howitzvej (675,00)

Personalet ved vuggestuen 
»Herlevgård« (500,00)

Bibliotekarer i Fr.havn (120,00)

Foreningen af VVS-undgom (200,00)

Metal Lyngby (liste) 250,00

Anlægs- og Bygningsarbejdernes 
fagf., Århus (1.400,00)

Teknisk Landsforbund,
Frederikshavn afd. (300,00)

Yngre ingeniørers
solidaritetsfond (2.000,00)

Hørsholm bibliotek (100,00)

HK-klubben i Kbh.’s kommunes 
biblioteker (500,00)

Den faglig klub v/ Bømeinst.
Nymarken (1.000,00)

Skræddernes fagf., Kbh. (240,00)

Personalet Fritidshjemmet 
Murergården (1.500,00)

Den faglige klub, Vedbyholm (1.000,00)

Snedker-tømrerforbundet, Lolland (50,00) 

Djurslands tjenerforening (120,00)

LFS, kreds 5 (1.000,00)

Lærerne v/ Ballerup Ny skole (200,00)

Sankt Annæ Gymn. (335,00)
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Fritidshjemmet Testmpvej (80,00)

Faglige klub, fritidshjemmet 
Hvidovrevej (500,00)

Dansk Typografforbund,
Glostrup afd. (500,00)

Kommunalarbejdernes a-kasse 
Esbjerg (100,00)

Ellevang vuggestue (125,00)

Postarbejdemes klub (200,00)

Personalegruppe Bianco Lunos 
Bogtrykkeri (300,00)

Landsforeningen Danmark- 
Sovjet (liste) (233,85)

Helsingør komm. Biblioteker (325,00) 

De studerendes Råd ved DSH/Kbh/500,00) 

Husligt Arbejderforbund,
Svendborg (500.00)

Bellahøj Skrammel Legeplads (400,00) 

Dansk Papirarbejderforbund (150,00) 

Bibliotekarer og HK-ere v/
Rødovre bibliotek (415,00)

Ansatte på BUPL/PMF/SL 
Vejle (120,00)

Vuggestuen og Børnehaven 
Murergården, Kbh. (500,00)

Malernes A/S klub,
Albertslund (300,00)

Børnehusets faglige klub,
Albertslund (1.000,00)

LDK/BUPL/PMF, kreds- 
kontor, Kbh. S (150,00)

Dansk Typografforbund,
Haderslev (300,00)

Skibsværftsarbejdernes 
forbund (500,00)

Personale og forældre børne
haven Trøjborg, Århus (50,00)

Personalet fritidshjemmet 
Østre alle, Ålborg (500,00)

Lockoutede typografer i 
Frederikshavn (125,00)

VVS-ungdom, København (500,00)

LFSKI (1.000,00)

Tjørnemarkens børneinstitu
tioner, Rødovre (400,00)

Børnehaven Læssøegade (220,00)

LF'S Kreds I (125,00)

FAA Personaleklub,
Svendborg (1.120,00)

Lærere ved Ballerup Ny skole (160,00)

Fritidshjemmet Røjlen (120,00)

Mariehøj Bha. I (155,00)

Den falige klub F, Daginst. 
v/ F rederiksberg (1.500,00)

Vuggestuen Kanen (750,00)

Gastronomisk Landsforbund (100,00)

Politikens Håndværkerklub (500,00)

Personalet, Børnecentret 
Dalumgård (300,00)

Halvdagsbørnehaven Gammel
gården, Århus (400,00)

Prosa-klubben på Risø (300,00)

Personalet fritidshjemmet 
Frederiksholm (300,00)

DS/SL-klubben UNGBO (500,00)

Statens vuggestue v/
Seruminstituttet (350,00)

Kbh.’s kommunes vuggestue, 
Vordingborggade (1.000,00)

Personalet Fritidshjemmet 
Vapnagård, Helsingør (535,00)

Boligforeningen BF 71,
Saxogade (110,00)

Bryggeri- og mineralvands
arbejdemes fagf. Hedensted (200,00) 

Lærerne v/ Hasselager skole (150,00) 

Børnehaven Søndergården,
Albertslund (200,00)

PMF, Søborg (1.000,00)

Fritidshjemmet Skolesvinget,
Søborg (200,00)

Dansk Typografforbund,
Helsingør afd. (125,00)

BUPL, Københavns Amt (500,00) 

Blikkenslagernes fagf.
Esbjerg (200,00)

Bibliotekarforbundet, Esbjerg (270,00) 

F ritidshjemmet Vestergården (250,00) 

Danmarks Pæd. lnst. (70,00)

OBS-hjemmet Sønderbro (186,00) 

Snedker-tømrerforbundet,
Århus (200,00)

Specialarbejderforbundet,
Nr. Sundby (1.000,00)

Personalet Børnehaven 
Abildvænget (76,00)

Børnecentret Torpegården (800,00) 

Ballerup Ny skole
(indsamlet af elever) (1.080,45)

Den faglige fond i vuggestuen 
Lyngbakken (500,00)

Asfaltarbejdernes klub, Kbh. (1.120,00) 

Ansatte på BUPL/PMF/SL i 
Vejle (100,00)

FH Smakken (70,00)

Personale i børnhave 6 i 
Helsingør (90,00)

Dansk Typografforbund,
Næstved afd. (250,00)

Land og Folks tekniske klub (1.500,00) 

SiD, Fredericia (500,00)

DPF, Århus Amt (1.000,00)

SiD’s ungdomskonference 
(indsamlet) (145,00)

Boligforeningen Sambo,
Vesterbro (100,00)

Skolen ved Kongevejen (268,00)

Rødstrømpebevægelsens 
kampfond (500,00)

Personalet Fritidshjemmet 
Fuglevangsvej (230,00)

Dansk Typografforbund,
Vejle afd. (250,00)

Lærerværelset, Skæring skole (120,00) 

Faglige klub v/ fritidshjemmet 
Vestskoven (135,00)

BF'-kiubben v/ Herlev 
Bibliotek (181,00)

Børnhaven Højlyngens 
personale (50,00)

Den tværfaglige klub på Monte- 
bellos ungdomsafd. (200,00)

BUPL, Ringkøbing Amt (250,00)

Den faglige klub Broparken (1.000,00)

Politikens tekniske klub (1.000,00)

BH-klubben (bogtrykkeriet 
Hafnia) (100,00)

Personalet, fritidshjemmet,
Hvidovre (780,00)

Fritidshjemmet, Solbjerg- 
haven 10 (595,00)

Politikens fællesklub (500,00)

Børnegården Remisen (95,50)

Kørselsklubben TUBORG (620,00)

BUPL’ere og PMF’ere ved 
Fritidshjemmet Øst (500,00)

Børnhaven Valmuen (200,00)

Murerforbundet, Odense (500,00)

Lærerne på Torshøjskolen (620,00)

Fabriksarbejdernes fagf.,
Aalborg (1.000,00)

Personalet på Allekvarterets 
børnehave (500,00)

Egebjerglærernes fond (1.000,00)

Frie grundskolers lærerforening 
(tillidsmandsmøde) (310,00)

Dansk Typograforbund,
Odder afd. (500,00)

Klubben for plejehjemsassisten
ter i Storkøbenhavn (500,00)

Seminarielærerforeningen (2.100,00)

Foreningen »Røde stjerne 
Idræt« (500,00)

Medarbejderne v/ Kbh.’s komm. 
opsøgende soc. hjælpetj. (1.000,00)

Blankettrykkeriet, Artillerivej (250,00) 

Nogle kuratorer i plejehjems
foren, i Fr.borg Amt (80,00)

Seminariet for småbørnspæd. (300,00) 

Medlemmer af pæd. kartel i 
Randers (238,00)

Vestergårdsskolen, Viby J. (115,00)

Børnehave og fritidspædagog- 
seminariernes lærerforen. (2.000,00)

Birkeparkens børnecenter (1.000,00)

Støt
de strejkende 

socialrådgivere
giro

1 40 82 83



Tvangstanker i  
Narkodebatten
Tekst: Irene og Jan Hyttel 

Foto: L e if  Grage
Der tales nu igen om at indføre tvang i behandlingen 
af narkomaner. A t tvangsbegrebet er mangesidigt bely
ser denne artikel. Samtidigt lægges op til debat om 
narkobehandlingen i Danmark.

»Socialrådgiveren« vil i de kommende numre indehol
de en række artikler, der fra forskellig side belyser 
problematikken.

Københavns overborgmester Egon 
Weidekamp og justitsminister Ole 
Espersen har på det seneste ført sig 
frem i debatten om narkobehandling 
med forskellige tanker, der indebærer 
tvangsbehandling. Egon Weidekamp 
har sammen med socialborgmester 
Pelle Jarmer nu fået gennemtrumfet, 
at der i Københavns kommune opret
tes en klinik til langtidsbehandling 
med metadon - samtidig skal narko
behandlingen af unge gøres obligato
risk og evt. foregå under tvangsmæs
sige foranstaltninger. Ole Espersen 
taler om, at der i danske fængsler skal 
indrettes særlige afsnit med henblik 
på behandling af narkotikamisbru
gende strafafsonere. Der er ingen 
tvivl om, at debatten, således som den 
kommer til udtryk i ovennævnte her
res tanker, er tilskyndet af den sven
ske og norske narkodebat og dermed 
af tankerne om tvang i behandlingen 
af stof- og alkoholmisbrugere. På den 
baggrund er der måske grund til at se 
lidt mere på begreberne tvang/frihed - 
også for herigennem at bidrage til, at 
den danske narkodebat hæver sig ud
over kun at dreje sig om »for eller 
imod metadon«.

Ole Espersen taler om behandling i 
fængselsregi eksempelvis ved at ind
rette særlige afdelinger i visse fængs
ler, hvor narkomaner sammen med et 
særligt sammensat personale kan »be
handles«. Som udgangspunkt må vi 
fastslå, at det muligvis kan være ud
mærket at isolere narkomaner fra de 
øvrige fanger, hvis formålet er at iso
lere narkotika fra disse - eller måske 
helt at forhindre narkotika i fængsler
ne. Men at tro på at behandling i den 
forstand, at de indsatte efter endt 
straf ændrer afgørende levevis i det

»frie liv« - det er blåøjet jubeloptimis- 
me. Narkomaner har i det frie liv intet 
som helst andet at identificere sig med 
end netop narkotikaen og stofmiljøet. 
Et nok så tillempet (men fra virkelig
heden afsondret) fængselsliv vil ikke 
kunne ændre dette en tøddel. Det 
samme gælder alle andre former for 
internering, hvad enten »øde ø ideen« 
skal genoplives, eller man finder på 
andre snurrigheder.

Tvangs-/frihedsbegrebet
Tvangs-/frihedsbegrebet må define
res anderledes, og således at spørgs
målet bliver - tvang, til hvad. Svaret 
er indlysende, nemlig tvang til at 
komme i en situation eller tilstand, 
hvor det er muligt at vælge friheden. 
Friheden til ikke at tage stoffer, frihe
den til at slippe for jagten efter penge 
til næste fix, friheden til at uddanne 
sig, arbejde, o.s.v. Hvis denne situati- 
on/tilstand skal beskrives som blot en 
stoffri eller ædru tilstand, kunne 
fængselsopholdet forsåvidt være nok 
så velegnet, såfremt fængselsmiljøet 
blot var stoffrit. Men nej - nej fordi 
den holdbare situation/tilstand ræk
ker langt udover, hvad fængselsop
holdet kan byde på. Den forudsætter 
nemlig indlæring og øvelse til at leve 
et liv i frihed (for stoffer) og til at tåle 
et - målt med stofmisbrugerens øjne - 
trælsomt og ansvarsbevidst borgerliv.

Set i denne sammenhæng kommer 
problemet i høj grad til at handle om, 
hvem og hvordan tvangen udøves, 
idet dette bliver altafgørende for, om 
der for stofmisbrugeren kan opstilles 
et brugbart alternativ til narkotåger
nes verden. Et fængsel vil aldrig kun
ne blive et sådant alternativ - snarere 
tværtimod.

Politisering af behandlings
begrebet
Tvangen er altså ikke nødvendigvis 
noget, der under alle omstændigheder 
bør undgås, men det er derimod en 
mulighed for fastholden af narkoma
nen, indtil benene bærer lidt bedre.

Dilemmaet ligger for os at se i spørgs
målet om, hvem der skal udøve tvan
gen, og det er det, der stadig vil være 
det store spørgsmål i forbindelse med 
behandlingen og pædagogikken.

Spørgsmålet om tvang er kommet ind 
i debatten fra det svenske Hassela 
projekt. Det, der beskrives som cen
tralt i den svenske pædagogik som så
dan, er der stort set ikke noget nyt i. 
Genopdragelse via konfrontation, an
svar, social træning m.v. er nøgleord 
også hos de mennesker, der arbejder 
inden for narkoområdet i Danmark. 
Det nye er den klare politiske hold
ning til misbrugerproblemet. En hold
ning, der tvinger medarbejderne til 
fuld solidaritet med misbrugeren, 
hvilket kommer stærkest til udtryk i 
livet i kollektivet, hvor behandlere og 
misbrugere deler materielle vilkår hele 
døgnet.

Netop det, at behandlere og misbru
gere deler vilkår, giver mulighed for 
at tvinge misbrugeren til at acceptere 
behandleren og dennes levevis som et 
brugbart alternativ til stofkulturen - 
og heri ligger styrken for behandlin
gen, idet man udbygger denne (til for
skel fra eksempelvis de danske kollek
tiver) med en foranstaltning (den 
svenske børneforsorgslov), der tvin
ger misbrugeren til at blive i behand
lingen i et længere tidsrum. Hermed 
fjerner man sig fra den humanistiske 
og liberale pædagogik, der har været 
fremherskende i Danmark, og som 
her kommer til udtryk gennem det'så 
højt besungne frivillighedsprincip. 
Det afgørende er altså ikke tvangen - 
men hvem der udøver tvangen og til 
hvad.

Man kan tale om 2 forskellige tvangs
begreber, nemlig

1. en repressiv tvang, der tager sit ud
gangspunkt i en lov og orden filoso fi 
(beskyttelse a f samfundet), og

2. en solidarisk tvang, dersom sit ud
gangspunkt har, at man ikke vil ac
ceptere misbrugerens selvdestruktion 
og derfor som modhandling overtager 
det ansvar, som narkomanen ikke er i 
stand til at tage fo r  sig selv.
D.v.s., at tvangsprincippet ikke i sig 
selv er tilstrækkeligt. Det, der er det 
bærende er, at den sociale omverden 
narkomanen skal overleve i/genop- 
drages til ikke må ligge langt fra den 
almindelige lønarbejders (og behand
lers) verden.
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Anmeldelser

De svenske forsøg med et tvangsmæs
sigt genopdragelsesprincip har vist de
res styrke i rehabiliteringsprocenter op 
imod 80. For os at se er der imidlertid 
god grund til en grundig debat, inden 
man ukritisk tænker på at overføre 
svenske forhold til Danmark. Proble
met ligger bl.a. i, hvorledes man på 
een gang skal få samfundet til at bære 
de økonomiske byrder ved tilvejebrin
gelsen af et øjensynligt funktionsdyg
tigt behandlingssystem, der imidlertid 
i sig selv umuliggør samfundsmæssig 
kontrol, - og hvordan man samtidig 
sikrer sig imod, at eksempelvis religi
øse eller ademokratiske bevægelser 
sætter sig på de selvsamme behand
lingssystemer.

Politiske behandlingssystemer er jo

gode nok, sålænge man selv er enig i 
politikken, - når politiske modstande
re benytter samme metoder, kaldes 
det indoktrinering eller i værste fald 
hjernevask.

Det har ikke været hensigten med 
denne artikel udførligt at beskrive, 
endsige analysere de problemstillin
ger, der ville rejse sig ved en dansk 
overtagelse af de svenske principper. 
Hensigten har mere været at påpege, 
at man ikke som Ole Espersen og 
Egon Weidekamp har gjort, kan 
plukke dele af en helhed ud, og så reg
ne med, at disse udpluk kan tilpasses 
helt andre ideologiske/politiske sam
menhænge. Dertil er de begreber, be
handlingssystemerne betjener sig af. 
trods alt for nuancerede. □

Hassela kollektivet og Guy Englund

»Hassela - Tvangen til frihed«
Udgivet a f Social- og sundhedspolitisk gruppe. 
København 1980 - 90 sider - pris kr. 39,-.

Bogen om Hassela er skrevet af jour
nalist Guy Englund i samarbejde med 
Hassela kollektivet, og er i Danmark 
udgivet af Social- og sundhedspolitisk 
gruppe, som er en gruppe udgået fra 
forlaget Demos. De første 25 sider i 
bogen er et indlæg fra gruppen med 
kommentarer om misbrugerproble
matikken set ud fra Hassela pædago
gikkens synspunkter i relation til den 
danske misbrugerpolitik. Fremfor alt 
er det en påpegning af den danske 
apolitiske holdning til hele spørgsmå
let.
Hassela kollektivet startede i 1969 og i 
de senere år har Hassela kollektiverne 
i Sverige domineret debatten om mis
brugsproblemerne. Man har i Sverige 
tilsyneladende helt undgået den åre
lange metadondebat, som vi har haft i 
Danmark.
Hassela’s genopdragelse af unge mis
brugere er kendt dels for sin anven
delse af tvang og dels for en rehabili- 
terinsprocent på 79. Hassela kollek
tivets grundlægger K. A . Westerberg 
slår gang på gang fast, at det ikke 
drejer sig om en professionel behand
ling af unge misbrugere. Eet af ho
vedprincipperne er »medleven«, hvil
ket betyder, medarbejderne bor og le
ver sammen med de unge. Den faste 
medarbejderstab, der er rekrutteret 
fra forskellige fagområder, deler i alle 
døgnets 24 timer materielle vilkår 
med de unge misbrugere.

Hassela’s pædagogiske principper ad
skiller sig vel stort set ikke fra de prin
cipper, som anvendes i »behandlin
gen« af misbrugere her i Danmark. 
Der stilles i Hassela de samme krav til 
de unge om ansvarlighed, åbenhed, 
krav om at handle og fungere i en 
hverdag m.v.
Men Hassela adskiller sig ved at have 
en klar politiske holdning til misbru
get og misbrugeren. Herved afløses 
»behandling« af »genopdragelse af de 
unge gennem bevidst skoling«. Et bæ
rende element er dog kontakten og 
samhørigheden med de unge, - eller 
som Hassela selv formulerer det 
»kontakten er nøglen til fremgang«.

Det er på basis af de iøvrigt rigtige 
pædagogiske principper kombineret 
med den tvang, der ligger i dels at be
finde sig 500 kilometer nord for 
Stockholm i en afsides mindre by og 
dels at blive tilbagehentet til kollekti-
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Anmeldelser. . .

vet, såfremt opholdet afbrydes i uti
de, der har betinget Hassela’s succes. 
Hertil kommer så, at ca. 35% af mis
brugerne er »tvangsanbragt« i kollek
tivet som alternativ til andre tvangs
foranstaltninger - eksempelvis fæng
selsstraf.

Begrebet tvang får imidlertid et posi
tivt indhold, hvis man som Hassela 
selv udtrykker det »står på fast ideo
logisk grund« - tvang/frihed til en 
fremtid inden for samfundets ram
mer. Denne tvang har intet med den 
tilintetgørende negative tvang, som 
det at være udstødt og ydmyget er et 
udtryk for, og som altså må imødegår 
af en positiv tvang til troværdige livs
miljøer.

Hassela bygger deres hele målsætning 
op omkring 4 grundbegreber, nemlig 
opdragelse, uddannelse, oprejsning 
og kamp. I et familielignende miljø 
opdrages og genopdrages de unge og 
bibringes en identitet som klassebe
vidste lønarbejdere. Hassela lærer ik
ke de unge en »alternativ måde« at le
ve på, men lærer dem netop at leve 
inden for det givne samfunds rammer 
på samme måde som en bevidst socia
listisk arbejder i Sverige gør det. Op
dragelsen er langvarig (2-3 år), og ud
slusningen foregår på den måde, at 
unge fra kollektivet flytter i mindre 
kollektiver, samtidig med at de ud
danner sig ved Forsa folkehøjskole.

Bogen langer meget ud efter os social
behandlere, der i frivillighedens navn 
har forsøgt at motivere misbrugere til 
behandling. Den fremstiller os i man
ge sammenhænge som et »åh, så for
stående folkefærd«, der af misforstå
et medynk har ladet stofmisbrugerne 
sejle deres egen sø. V i er nok mange, 
der føler, at der er blevet skudt lidt 
forbi, men grunden kan jo være, at 
kollektivets medarbejdere ikke er helt 
på det rene med, hvad der rent faktisk 
foregår i Danmark. De danske be
handlere har set narkomanien som et 
symptom på dårlige livs- og opvækst
vilkår. Heroverfor har det været ind
lysende, at anvende socialpædagogi
ske principper i et forsøg på at øge 
stofmisbrugernes funktionsevne ved i 
bekræftende miljøer at bibringe dem 
selvtillid, menneskeværd, m.m.

Hassela folkene går et skridt videre, 
idet de siger, at det langt overvejende 
er arbejderklassens børn, som er fejl
opdragede til en kapitalistisk handle
måde, som stofkulturen kan ses som 
et udtryk for. Indsatsen må derfor 
koncentrere sig om genopdragelse til 
en proletarisk handlemåde, d.v.s. ar
bejde og ansvarlighed. Hassela lægger 
sig op ad Jan Myrdahl’s udtalelse om 
problemet, idet Myrdahl siger: »Måt

te de udflippede venstreorienterede 
lære, at udstødte narkomaner, ludde
re og tyve tjener reaktionen og ikke 
det arbejdende folk«. Hans marxisti
ske analyse påviser værdifællesskaber 
mellem to grupper afvigere, nemlig 
mellem de økonomisk mest velfunde
rede og pjalteproletariatet. Værdifæl
lesskabet består i illusionen om, at 
»enhver er sin egen lykkesmed« og 
som sådan bliver dette værdifælles
skab af et fælles følelsesmæssigt ud
gangspunkt for folk, som vil klatre - 
opad eller nedad.

Misbrugerproblematikken er altså i 
høj grad politiseret, og Hassela folke
ne har valgt side såvel i teori som i 
praksis. Netop derfor kan bogen blive 
et væsentligt indlæg i den danske nar
kodebat, idet også spørgsmål om 
tvang i høj grad finder sin plads i den
ne sammenhæng, og ikke blot bliver 
et begreb, som højrefløjen griber til 
som en letkøbt løsning og som ven
strefløjen afviser, fordi tvangen iden
tificeres med autoritet og repression.

Irene Hyttel 
Socialrådgiver

Njå l Petter Svensson:

Barn uten tilhørighet. Om  
barnevern og stoffmisbruk
Universitetsforlaget, Oslo, 1980. 88 sider.
D. kr. 102,-.

Njål Petter Svensson er nordmand, 
socionom, koordinator for Oslo Hel
seråds bårne- og ungdomspsykiatri
ske helsetjeneste, og en hyppig skri
bent i det norske »Socionomen«, som 
han er medredaktør af.

Han har nu skrevet en bog om stof
misbrug, som fortjener vid udbredel
se, også i Danmark.

I forordet angiver Njål Petter bogen 
som resultatet af »en undersøgelse af 
dokumenter, som beskriver forholde
ne for 32 hårdt belastede unge, som 
har været registreret ved barneverns- 
kontoret i Oslo«. Hensigten har været 
at sammenligne behovet for hjælp, 
med den faktiske hjælp, som blev til
budt disse unge.

Bogen beskæftiger sig altså med nor
ske forhold, og de adskiller sig jo no
get fra de danske. For det første har 
omfanget af narkotikaproblemerne 
indtil for nylig i Norge været noget 
mere overskueligt end i Danmark. 
Men i de seneste år har der været tale 
om en voldsom eskalering, så proble
met relativt set er øget i et omfang, vi 
ikke kender.

For det andet er der - som en følge af 
ovenstående - først for nyligt ved at 
udvikle sig en behandlingsstrategi i 
Norge, både politisk og institutions
mæssigt. Dette har betydet, at stof

misbrugerbehandlingen i Norge hidtil 
har haft et kraftigt islæt af instituti
onsformer, som ikke primært har væ
ret udformede for stofmisbrugere. 
Det psykiatriske hospitalsvæsen har 
haft en fremtrædende placering, som 
nok også skyldes den psykiatriske tra
dition i Norge, som alle dage har væ
ret langt mere socialt og samfunds
mæssigt orienteret end herhjemme.

For det tredie har man i Norge været 
velsignet fri for al snak om, og ordi
nation af, metadon. De norske læger 
har frivilligt givet afkald på retten til 
at ordinere metadon til stofmisbruge
re. Enhver norsk socialarbejder har 
med sådan et lægekorps i ryggen et 
udgangspunkt, som vi herhjemme må 
misunde dem, - og ønske dem til lyk
ke med!

Disse forhold (og andre) gør, at man 
ikke umiddelbart kan drage parallel
ler mellem den danske og den norske 
situation. For eksempel lægger Njål 
Petter ikke skjul på, at han bevidst 
har fremstillet de hårdest belastede 
»cases« i bogen. Og de er hårdt bela
stede. Problemet (for os) er, at de sa
ger, der fremstilles i bogen, herhjem
me ville falde ganske pænt ind i det al
mindelige gadebillede. Det siger mere 
om tilstanden i København end i Os
lo.

Den principielle diskussion i Barn 
uten tilhørighet går da heller ikke så 
meget på klientellets belastningsgrad i 
sig selv, som på forholdet mellem kli
entellet og de indsatser - institutions
mæssige og andre - som har været 
etableret i forhold til dette klientel. 
Det er i denne diskussion bogen fin
der sin største relevans for danske læ
sere. Det er uhyggelige eksempler, 
Njål Petter fremdrager, og det uhyg
geligste er næsten, at det ikke er isole
rede eksempler, det er praksis han be
skriver. Under læsningen finder man 
bestandigt danske paralleller.

Hvis stofmisbruget i Norge har været 
langsommere i sin udvikling end her
hjemme, må man sige, at begrebet om 
de relevante behandlingsindsatser har 
alle mulige chancer for at være hurti
gere udviklet end herhjemme, hvor 
misbrugerbehandlingen har været 
præget af flere modstridende politik
ker på området.

Vore hjemlige behandlingsinstitutio
ner har gennemlevet en fase af lukket
hed, som ret beset nok har været af 
mindre værdi for stofmisbrugerne, 
end for det samfund som blev »be
skyttet« mod dem, - og denne lukket
hed er ikke blevet mindre af at be
handlingsinstitutionerne med stor vil
lighed har erklæret, at misbrugerbe
handlingen var deres bord alene. Njål 
Petter skærer lige igennem 10 års 
dansk narkopædagogik med følgende
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citat:

»Så lenge institusjonene er isolert fra  
øvrige omgivelser, så lenge ikke .... 
forholdene legges til rette fo r  at de 
unge kan utvikle en følelse a f  tilhørig- 
het til det øvrige samfunn, vil det væ
re svært vanskelig å gjøre mye fo r  
ungdom med slike massive sosiale 
vansker og en slik avviker identitet. 
Så lenge dette ikke skjer vil behand
ling ofte ikke fortone seg som mye an- 
net enn øvelser i atferdsmodifisering i 
et lukket rom«, (p. 61)

N jå l Petter har skrevet en grundbog i 
ordets bedste forstand. Den kan ikke 
anvendes som generel introduktion 
for fx. nye narkomedarbejdere. Dertil 
er der for mange facetter, den ikke 
beskæftiger sig med. En sådan bog 
har vi for nylig fået i Jan Ramstroms: 
Narkomani. Arsager og behandling, 
som jeg tidligere har anmeldt her i 
bladet.

Når jeg alligevel mener, at Barn uten 
tilhørighet er anvendelig som grund
bog, er det fordi jeg ikke kan komme 
i tanker om nogen bedre fremstilling 
af de grundlæggende faktorer, som 
gør at der findes stofmisbrugere, og 
af de vanskeligheder der findes i hjæl
peapparaterne og i deres indre dyna
mik - på kun 88 sider. Det er en oplagt 
bog for de ældste skoleklasser, studi
ekredse, højskoler og andre, som ger
ne vil vide noget om stofmisbrug, 
uden at skulle uddanne sig til speciali
ster.

Jeg vil anbefale danske narkomedar
bejdere at holde sig langt væk fra bo
gen. De risikerer at få rykket alvorligt 
ved deres forestillinger om, at narko- 
behandlingen i sin grund handler om 
metadon, ressourcemangel, og en el
ler anden ondsindet embedslæge.

Finn Danø, socialrådgiver, 
Afdelingleder
Dag- og døgncentret, København.

Støt
de strejkende 

socialrådgivere
giro

1 40 8 83

T il alle
kommende praktiklærere!

Aftaler om prak
tik i efterårs
semestret 1981
Aftaler om praktik i efter
årssemestret 1981 træffes 
med udgangspunkt i »Be
kendtgørelses- og normal- 
praktikaf taletid kastene«.
I modsætning til før ind
gås praktikaftaler nu - di
rekte mellem praktikadmi
nistration og institution - 
(d.v.s. institutionsledel
se)!
En af følgerne af den om
talte aftaleform kan være, 
at den enkelte praktiklæ
rer holdes uden for med
indflydelse på institutio
nens praktikaftale.
For at imødegå eventuelle 
praktikaftaler som desa
vouerer mening og hensigt 
med hele praktikaktionen 
(se bl.a. herom særnr. af 
Socialrådgiveren af
11.2.81) finder vi det nød
vendigt at erindre om fø l
gende:

1)
Det er frivilligt, om man 
vil være praktiklærer.
2)
Før praktikaftale indgås 
skal det lokalt aftales, 
hvorledes de tre timers su
pervision skal finde sted! - 
(det kan implicere aftaler 
om reduceret sagsantal 
og/eller vikardæknings
ordning).
3)
Lokalt skal det sikres, at 
der kan forhandles om, 
hvordan den faglige vej
ledning finder sted, og 
hvordan andre enkeltstå
ende opgaver løses, idet 
der skal sikres den fornød
ne tid hertil.
Den centrale Aktionsgruppe 
vedrørende praktik.

Europæisk seminar

for socialarbejdere 
afholdes i år i Spanien
Unemployment
- Social consequenses and alternatives
- The interaction between social work 

practice, the labourmarket and social 
policy

Den 15.-19. juli 1981 genomför europa- 
delen av International Federation o f So
cial Workers (IFSW) ett seminarium om 
arbetslösheten i Europa. Seminariet 
kommer att äga rum i Granada i Spani
en.

Arbetslöshet parat med snabbt ökande 
inflation har blivit ett kännemärke för 
hela den västliga världen. Såvål arbets
löshet som hög inflation påverkar den 
sociala sektorn och socialarbetarnas 
verksamhet i allt högra grad. 

Seminariets värdland, Spanien, med en 
befolkning på 36 miljoner månniskor, 
brottas som andra medlemslander i 
IFSW en ökande arbetslöshet, idag en
ligt officiell statistik på ca. 12%.

Arbetslöshet och socialt arbete
- en fråga om kunskap, resurser, etik, 

utbilding, värderingar.

För att belysa situationen i Europa 
kommer på seminariet att medverka 
sakkunskap i form av experter från 
bland annat International Labour Or
ganization (ILO), politiker och fackliga 
ledare i Europa. Socialarbetare från oli- 
ka delar av Europa kommer att delge si- 
na erfarenheter. I nulåget måste alla go
da krafter samlas för att finna losningar 
på den hotande stcugga som arbetsløs- 
heten kastar över Europa. 

Arbetslösheten i Europa och i hela våst- 
vårlden år ett problem som svårligen 
kan lösas separat i de enskilda lånderna. 
En gemensam kunskap om låget totalt 
år ett problem som svårligen kan lösas i 
de enskilda lånderna. En gemensam 
kunskap om låget titalt år nödvändig 
för att kunna skapa möjliga och hand- 
lingskraftiga alternativ till den nuvaran- 
de utvecklingen.

Seminariet kommer att stråva efter att 
dels belysa de stora och gemensamma 
dragen i det av arbetslöshet drabbade 
Europa, dels också belysa socialarbetar
nas vardagliga arbete, pråglat av akuta 
problem för den enskilde individen, 
som drabbats av arbetslöshet. 

Tilmeldingsblanketter og yderligere op
lysninger fås ved henvendelse til Inge 
Engbart, Dansk Socialrådgiverfore
ning. Postboks 129, 1004 København 
K. Tlf. 01- 14 30 33.

Pris: Ca. kr. 3.000,00 for rejse, logi, 
morgenmad og dobbeltværelse. 

Seminarieafgift 65 dollars.

Der er endnu få  pladser ti! ovenstående 
seminar. - Interesserede kan kontakte 
Inge Engbart fo r  nærmere oplysninger.
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Ny
faglitteratur
Indgået ved De sociale Højsko
ler i København og Århus
Bibliotekerne er åbne hverdage kl. 10- 
16 for studerende og lærere ved DSH 
samt for uddannede socialrådgivere.

Henvendelser pr. telefon 
er velkomne.

København: 01 - 42 46 01 
Århus: 06 - 14 23 66 
Oversigten repræsenterer et udvalg af 
bibliotekernes tilvækst og er inddelt i 
hovedgrupper fra decimalsystemet, 
som bl.a. kendes på folkebiblioteket, 
ne.

11-19. Psykologi. Videnskab

Brody, Silva...
Mothers, fathers, and children : explorations in 
the formation o f character in the first seven ye- 
ars. - New York, cop. 1978.

Evers, Jan
Argumentationsanalys for jurister. - Lund, 
1977.

Freud, Sigmund
Introduktion til psykoanalysen. - Kbh. : Hans 
Reitzel, 1978.

Grunnbok i psykologi
Red. av Kjell Raaheim. - Oslo, 1976-77. 2 bd. 

Johansson, tage
Forsok forstå : en personlig bok om sjålvmord. 
- Stockholm, 1976.

Sjoberg, Lennart
Beslutsfattande : psykologiska studier av valsi- 
tuationer. - Stockholm, 1978.

Thomassen, Petter
lnn i datasamfunnet. - Oslo, 1980.

30-31. Samfundsvidenskab. Sociologi

Christiania - Danmarks grimme ælling?
: et eksempel på et alternativt samfund. - Kbh. : 
Munksgaard, 1980.

Dahl, Göran
Texter 1979-80 : ansatser til en kritisk sociolo
gi. - Aalborg : Nordisk Sommeruniversitet, 
1980.

Dreier, Ole
Familieværen og bevidsthed. - Kbh. : Dansk 
Psykologforlag, 1977.

Institut francais d ’opinion pubhque 
Europæerne og deres børn : stikprøveunder
søgelse i Det europæiske Fælleskabs medlems
lande. - Bruxelles, 1979.

Knudemann, Jørgen O lu f
Registre og kontrol. - Kbh. : Information,
1980.

Løchen, Yngvar
Stol på egne krefter : samfunnsliv, politikk og 
medisin i Kina. - Kbh., cop. 1977.

Olsen, Johan P ......
Aksjoner og demokrati. - Bergen, 1980.

32-33. Politik. Økonomi

Direktoratet fo r  Arbejdsmarkedsuddannelser
ne.
Særforanstaltninger for langtidsledige : evalue
ringsrapport. - Kbh., 1978.

Hannarsten, Bengt
Ratten till arbete. - Lund, 1978.

Hansen, Finn Kenneth
Primærindkomstfordelingen for erhvervsaktive 
1977. - Kbh. : Lavindkomstkommissionen, 
1980.

Marked fo r  arbeid
/ red. av Ted Hanisch, Helge Halvorsen og 
Gunvor Strømsheim. - Oslo, 1980.

Mølgaard, John
Klubarbejde kræver også din aktive medvirken 
: specialarbejderne orienterer om klubarbejde. - 
Kbh. : Specialarbejderforbundet i Danmark, 
1980.

Plum, Elisabeth
Kvindefrigørelsen er mere end ligestilling : me
todeproblemer i kvindeforskningen. - Roskilde 
Universitetscenter, 1980.

Regions- og regional politik i Danmark 
: et eksplorativt studie / af Ib Christensen... - 
Århus Universitet, 1980.

34-36. Lov & ret. Forvaltning

Hydén, Håkan
Rattens samhalleliga funktioner. - Lund, 1980. 

Madsen, Helga
Stat - kommune : en analyse af de faktorer, der 
bestemmer de danske kommuners spillerum. - 
Aalborg Universitetsforlag, 1980.

Utredning och forandring i forvaltningen 
/ Åke Sandberg (red.)... - Stockholm, 1979.

Social vejleder fo r  uddannelsessøgende 
- 2. reviderede udgave. - Kbh. : Akademisk 
Forlag, 1980.

38. Forsorg. Omsorg

Borjeson, Bengt
Att återuppråtta en identitet : familjebehand- 
lingen på Barnbyen Skå. - Stenhamra, 1974.

Borjeson, Bengt
Behandling av narkotikamissbrukare : debatt 
och forskning. - Stockholm, 1975.

Borjeson, Bengt
Lag om socialtjånst : for eller mot de svaga? : 
en diskussion som underlag till en planerad un- 
dersokning. - Stockholm, 1977.

Borjson, Bengt
Om socialvårdens funktioner. - Stockholm, 
1975.

Diakonhjemmets sosialhogskole
Diasos profil : momenter til en presentasjon.
Oslo, 1978.

Eliasson, Rosmari
»Vågen genom Skå« : en familjebild. - Stock
holm, 1975.

Kjær Jensen, Mogens
Sociale problemer og ydelser 1966-77 : hoved
resultater fra en prøveundersøgelse. - Kbh. : 
Socialforskningsinstituttet, 1980.

Nygren, Par
Vadå... fritidssysselsåttning? - Stockholm, 
1974.

Sverige. Socialutredningen
Socialtjånst och socialforsåkringstillågg.
Stockholm, 1977.

61. Medicin. Psykiatri. 
Sundhedsvæsen

Amtsrådsforeningen i Danmark 
Plejepatienter på sygehusene. - Kbh. : Amts
rådsforeningen i Danmark, 1980.

Brenøe, Claus
Kostundersøgelse i Grønland 1974. - Kbh. : 
Statens Husholdningsråd, 1979.

Grof, Stanislav
Den indre rejse. - Kbh. : Borgen. - 3 bind. 

Karpatschof, Lone
Fra internering til selvorganisering : om udvik
ling og ophævelse af behandling af gale. -Kbh. 
: Dansk Psykologisk Forlag, 1980.

Launsø, Laila
Sundhedsarbejde på tværs : en analyse af pri
mær sundhedstjeneste og alternativt sundheds
arbejde i en dansk kommune. - Kbh. : Institut 
for social medicin, Københavns universitet, 
1980.

Sverige. Socialstyrelsen. Nåmnden fo r  hål- 
soupplysning
Forsoksverksamhet med sex och samlevnad på 
Gotland 1973-1976. - Stockholm, 1977.

Sverige. Socialstyrelsen. Nåmnden fo r  hål- 
soupplysning.
Living together : a family planning project on 
Gotland, Sweden; transi. by Patrick Hort. - 
Stockholm, 1978.

Dam Mortensen, Ole....
Overordnet fysisk planlægning i Danmark, 
Sverige, Norge, England og Holland : en for
smag til planinteresserede rejsende. - Lyngby, 
1980.

Eckhardt, Lisbeth
Unge og alkohol. - Kbh. : Gyldendal, 1980. 

Lindved, Kirsten
Graviditet, fødsel og efterfødsel: En udvik
lingsperiode på godt og ondt. - Kbh. : Hans 
Reitzel, 1980.

Psykiatri og distriktspsykiatri. - Roskilde : Ro
skilde Universitetsforlag, 1979.

Rapport om jord- og betonarbejdernes arbejds
forhold: Grundkursus i arbejdsmiljø, DTH  
1977, Danmarks tekniske Højskole, 1977.

Svedstrup, Svend
Branchesikkerhesrådenes funktion. - Kbh. : 
Arbejdsmiljøfondet, 1980.

Søndergård, Willy
Sundhedsvæsenets organisation og funktion i 
Danmark. - Betydeligt omarbejdet og åjourført 
udgave. - Kbh. : Dansk Sygehus Institut, 1980.

Totman, Richard
Social causes o f illness. - London, 1979.
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AKTUELLE
SATSER

pr. 1. april
1981

Lønninger, 
særlige tillæg, 

kontingentsatser m.v.

I dette tillæg er anført de lønninger 
som er resultatet af KTU og TFU forligene.
Den endelige indplacering for socialrådgivere 
foreligger først når overenskomsten er indgået.

Tillægget erstatter tidligere fremsendte 
AKTUELLE SATSER pr. 1. oktober 1981

Gem tillægget, så du til enhver tid 
kan kontrollere, at din løn er 

overensstemmende med de gældende satser.

Lønafdelingen.

Tillæg socialrådgiveren nr. 12, den 6. juni 1981 - 43. årgang



LØNRAMMER OG SKALATRIN
Lønramme og skalatrin. Hver lønramme indeholder en række skalatrin. Nedenfor er anført, hvilke skalatrin de en
kelte lønrammer består af for hhv. staten og kommunerne. Skalatrinene er to-årige. Lønnen på de enkelte skala
trin er angivet på de følgende sider.

Lønrammernes opbygning 
i skalatrin i staten (S-lr.)

L ø n 
r a m 

m e

L ø n r a m m e n  o m fa t t e r  

f ø l g e n d e  s k a la t r in

i 1 5 4 5 6

i 6 7 8 9 10 II

3 7 8 9 10 II 12

4 8 9 10 11 12 13

S 9 10 11 12 13 14

6 II 12 13 14 15

7 12 13 14 15 16

8 13 14 15 16 17

9 14 15 16 17 18

10 15 16 17 18 19

11 16 17 18 19 20

12 17 18 19 20 21

13 18 19 20 21 '»'»

14 19 20 21 22 23

15 20 21 ”>*> 23 24

16 21 '»') 23 24 25

17 *>*> 23 24 25 26

18 23 24 25 26 27

19 24 25 26 27 28

20 25 27 29 31

21 26 28 30 32

*>“» 27 29 31 33

23 29 31 33 35

24 30 32 34 36

25 31 33 35 37

26 32 34 36 38

27 33 35 37 39

28 36 38 40 *)
29 38 40 42

30 39 41 43

31 40 42 44

32 43 45

33 46

34 47

35 48

36 49

37 50

38 51

39 52

40 53

Lønrammernes opbygning 
i skalatrin i kommunerne (K-lr.)

L ø n

ra m
m e

L ø n r a m m e n  o m fa t t e r  
f ø l g e n d e  s k a la t r in

i 1 2 3 4 5 6 7 8

2 4 5 6 7 8 9 10 11

3 6 7 8 9 10 11

4 5 7 8 9 10 II

5 9 10 11 12 13 14

6 8 10 II 12 13 15

7 12 13 14 15 16

8 13 14 15 16 17

9 14 15 16 17 18

10 15 16 17 18 19

11 16 17 18 19 20

12 17 18 19 20 21

13 18 19 20 21 22

14 19 20 21 22 23

15 20 21 22 23 24

16 21 22 23 24 25

17 22 23 24 25 26

18 24 25 26 27 28

19 25 26 27 28 29

20 25 27 29 31

21 26 28 30 32.

22 27 29 31 33

23 27 29 31 34

24 29 31 33 35

25 30 32 34 36

26 32 34 36 38

27 33 35 37 39

28 35 37 39 41 *)

29 36 38 40 42

30 39 41 43

31 40 42 ' 44

32 43 45

33 46

34 47

35 48

36 49

37 50

38 51

39 52

) Stedtillæg 
ophort



Månedsløn på skalatrin 1-39 pr. 1. april 1981
Løn ialt incl. alm. pensionsgivende tillæg, stedtillæg, alm. ikke pensionsgivende tillæg, særligt 
pensionsgivende tillæg, dyrtidstillæg, taktreguleringstillæg og ureguleret tillæg.

Skala-
trin

Månedsløn ialt efter stedtillægssats
Skala-
trinI II III IV V VI

1 6361.97 6441.08 6565.32 6689.66 6813.90 6938.24 1
2 6480.55 6561.55 6688.87 6816.19 6943.41 7070.73 2

3 6602.50 6685.49 6815.79 6946.19 7076.60 7207.00 3

4 6727.72 6812.70 6946.29 7079.87 7213.45 7346.93 4

5 6856.42 6943.49 7080.25 7217.12 7353.98 7490.84 5
6 6988.50 7077.75 7217.90 7358.14 7498.28 7638.52 6

7 7124.36 7215.80 7359.42 7503.14 7646.76 7790.38 7

8 7263.89 7357.62 7504.82 7652.02 7799.22 7946.42 8

9 7407.32 7503.33 7654.20 7804.98 7955.86 8106.73 9

10 7554.62 7653.02 7807.57 7962.13 8116.78 8271.33 10
11 7666.12 7767.00 7925.43 8083.76 8242.19 8400.62 11
12 7821.60 7924.97 8087.27 8249.68 8412.09 8574.49 12

13 7981.48 8087.43 8253.81 8420.29 8586.68 8753.16 13
14 8145.76 8254.39 8424.95 8595.60 8766.16 8936.81 14

15 8314.53 8425.75 8600.68 8775.60 8950.43 9125.36 15

16 8437.90 8552.00 8731.31 8910.61 9089.91 9269.21 16

17 8616.08 8733.06 8916.94 9100.71 9284.59 9468.36 17

18 8799.06 8919.03 9107.57 9296.02 9484.47 9673.01 18

19 8961.93 9079.31 9263.78 9448.25 9632.72 9817.19 19

20 9128.62 9243.42 9423.52 9603.72 9783.81 9964.01 20
21 9299.23 9410.95 9586.48 9762.00 9937.43 10112.95 21

22 9473.84 9582.48 9753.04 9923.49 10094.05 10264.51 22
23 9652.64 9757.89 9922.98 10088.17 10253.36 10418.45 23
24 9835.49 9937.16 10096.59 10256.01 10415.34 10574.76 24

25 10022.58 10120.48 10273.74 10427.01 10580.27 10733.53 25

26 10214.20 10307.92 10454.62 10601.43 10748.13 10894.83 26
27 10410.21 10499.57 10639.31 10779.15 10918.90 11058.64 27

. 28 10610.91 10695.59 10827.88 10960.27 11092.66 11224.95 28

29 10816.26 10895.97 11020.41 11144.85 11269.28 11393.72 29
30 11026.34 11100.79 11216.78 11332.87 11448.96 11565.05 30

31 11241.34 11310.22 11417.36 11524.50 11631.65 11738.79 31
32 11461.31 11524.23 11621.93 11719.63 11817.43 11915.14 32

33 11686.55 11743.10 11830.87 11918.53 12006.29 12094.05 33

34 11917.02 11966.91 12044.04 12121.27 12198.39 12275.52 34

35 12152.68 12195.52 12261.52 12327.51 12393.51 12459.51 35

36 12393.93 12429.41 12483.58 12537.75 12591.82 12645.98 36

37 12640.81 12668.34 12709.99 12751.73 12793.38 12835.12 37

38 12893.31 12912.59 12941.12 12969.64 12998.17 13026.59 38

39 13151.69 13162.22 13176.93 13191.54 13206.15 13220.76 39



Årsløn på skalatrin 1-39 pr. 1. april 1981
Løn ialt incl. alm. pensionsgivende tillæg, stedtillæg, alm. ikke pensionsgivende tillæg, særligt 
pensionsgivende tillæg, dyrtidstillæg, taktreguleringstillæg og ureguleret tillæg.

Skala
trin

Årsløn ialt efter stedtillægssats
Skala-
trinI II III IV V VI

1 76343.53 77292.92 78783.79 80275.86 81766.74 83258.80 1

2 77766.49 78738.54 80266.39 81794.24 83320.90 84848.74 2

3 79229.92 80225.83 81789.46 83354.28 84919.10 86483.92 3

4 80732.63 81752.39 83355.38 84958.37 86561.35 88163.15 4

5 82277.03 83321.84 84962.99 86605.34 88247.69 89890.04 5

6 83861.94 84932.98 86614.69 88297.59 89979.30 91662.20 6

7 85492.23 86589.51 88312.97 90037.61 91761.06 93484.51 7

8 87166.67 88291.39 90057.78 91824.17 93590.56 95356.94 8

9 88887.73 90039.88 91850.39 93659.72 95470.24 97280.76 9

10 90655.39 91836.17 93690.81 95545.46 97401.30 99255.95 10

11 91993.35 93203.94 95105.11 97005.08 98906.24 100807.41 11

12 93859.15 95099.56 97047.24 98996.11 100944.98 102893.86 12

13 95777.71 97049.12 99045.70 101043.48 103040.06 105037.83 13

14 97749.01 99052.63 101099.31 103147.17 105193.85 107241.71 14

15 99774.27 101108.90 103208.05 105307.20 107405.16 109504.31 15

16 101254.76 102623.98 104775.61 106927.24 109078.88 111230.51 16

17 103392.89 104796.70 107003.20 109208.50 111414.99 113620.30 17

18 105588.69 107028.28 109290.83 111552.19 113813.55 116076.10 18

19 107543.05 108951.63 111165.28 113378.93 115592.58 117806.23 19

20 109543.43 110921.00 113082.17 115244.54 117405.71 119568.08 20

21 111590.75 112931.34 115037.65 117143.96 119249.08 121355.38 21

22 113686.08 114989.71 117036.38 119081.86 121128.53 123174.01 22

23 115831.57 117094.64 119075.72 121057.98 123040.25 125021.33 23

24 118025.78 119245.92 121159.01 123072.10 124984.00 126897.09 24

25 120270.91 121445.72 123284.86 125124.01 126963.15 128802.29 25

26 122570.29 123695.01 125455.43 127217.05 128977.48 130737.90 26

27 124922.49 125994.73 127671.66 129349.79 131026.73 132703.66 27

28 127330.82 128347.00 129934.49 131523.16 133111.84 134699.32 28

29 129795.04 130751.58 132244.84 133738.10 135231.36 136724.62 29

30 132316.06 133209.39 134601.27 135994.35 137387.42 138780.49 30

31 134895.99 135722.53 137008.26 138293.99 139579.72 140865.45 31

32 137535.72 138290.70 139463.12 140635.55 141809.16 142981.59 32

33 140238.53 140917.18 141970.33 143022.29 144075.45 145128.60 33

34 143004.13 143602.87 144528.40 145455.13 146380.66 147306.20 34

35 145832.15 146346.21 147138.16 147930.11 148722.06 149514.02 35

36 148727.06 149152.86 149802.88 150452.90 151101.73 151751.75 36

37 151689.68 152020.06 152519.80 153020.73 153520.48 154021.41 37

38 154719.64 154951.02 155293.33 155635.63 155977.94 156319.05 38

39 157820.17 157946.60 158123.12 158298.44 158473.77 158649.10 39



Årsløn og månedsløn 
pr. 1. april 1981 
på skalatrin 40-53

Timelønninger
Timelønnen udregnes ved at dividere årslønnen med 
2080.

Nedenstående er eks. på timeløn inden for forskellige 
skalatrin og stedtillægsområder.

Tillæg til lønnen
Nedenstående tillæg er:
Enetillæg 300++ (gives p.t. kun i Amtsrådsforenin
gens område).
Stillingstillæg 660 ++ (gives på døgninstitutioner for 
børn og unge).
Rådighedstillæg, protokollat 5 tillæg, støttepæda
gogtillæg, alle 675 + + (forhandles i forbindelse med 
overenskomstfornyelsen).

gammelt
grundbeløb

nyt årligt 
grundbeløb 
pr. 1.4 81

månedlig incl. 
taktregulering

månedlig incl. 
taktregulering 

og dyrtid

300++ 2,745 272,83

660+ + 6.035 599,82

675+ + 6.175 613,74 721,74



Stedtillægssatser pr. 1. april 1981
Hver kommune er henført til en stedtillægssats. Findes en kommune ikke i nedenstående oversigt gælder sats i.

Time- og dagpenge 
Takster pr. 1. april 1981



Undervisningshonorarer
Oversigt over lønninger i henhold til finansministeriets cirkulære af 10. januar 1980 om vederlæggelse m.v. af timelønnet undervisning. 
Midlertidige satser pr. 1. april 1981.

Sats Timeløn Taktregule
ringstillæg

Dyrtids
tillæg

Samlet time
løn pr. ar

bejdstime 1)

Normal forberedel
sestid pr. under
visningstime 2)

Samlet timeløn pr. 
undervisningstime 

1) 2)

kr. kr. kr. kr. minutter kr.

I 75,15 14,48 8,10 97,73 90 244,33
II 75,15 14,48 8,10 97,73 60 195,46
III 75,15 14,48 8,10 97,73 40 162,88
IV 64,15 12,36 8,10 84,61 40 141,02
V 62,05 11,96 8,10 82,11 25 116,32
VI 55,65 10,72 8,10 74,47 15 93,09
VII 51,02 9,83 8,10 68,95 — 68,95

1) Undervisningstimelønnen, kolonne 7, kan kun anvendes til aflønning af de undervisningstimer, hvortil der er knyttet forberedelse, 
hvorimod arbejdstimelønnen, kolonne 5, anvendes til aflønning af andre arbejdsopgaver, hvis aflønning er hjemlet i cirkulæret.

2) Opmærksomheden henledes på, at der for undervisning i enkelte fag kan være aftalt eller fastsat en forberedelsestid, der er lavere 
end den normale.

Oversigt over vederlag pr. censortime i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. januar 1980 om vederlæggelse af censorvirksom
hed. Midlertidige satser pr. 1. april 1981.

Sats Vederlag pr. Taktregulerings- Dyrtidstillæg Samlet vederlag
censortime tillæg pr. censortime

kr. kr. kr. kr.
A 145,52 28,04 15,66 189,22
B 120,39 23,20 12,96 156,55
C 100,01 19,27 10,80 130,08
D 85,35 16,45 10,80 112,60
E 70,27 13,54 9,18 92,99
F 56,58 10,90 8,10 75,58

DS-kommentar:
Inden du påtager dig undervisnings- og censorarbejde, spørg da, hvilken sats for afløn
ning, man anvender. Socialrådgivere, der underviser på De sociale højskoler og De social
pædagogiske seminarier, aflønnes med kr. 141,02 i timen.

Kontingenter
Medlemsskab af Dansk Socialrådgiverforening
Kontingentsatser pr. 1. april 1981
aktivt medlemsskab .................................... kr. 450,00 pr. kvt.
passivt medlemsskab ................................. kr. 85,00 pr. kvt.
senior medlemsskab .................................... kr. 100,00 pr. år

Ekstraordinært medlemsskab kun for
medlemmer af De studerendes Råd, SR, m.v........ kr. 20,00 pr. år

Strejkekontingent
(fra juni til december 1981 incl.) .................. kr. 278,00 pr. md.

Medlemsskab af funktionærernes og tjenestemæn denes fælles arbejdsløshedskasse (FTF-A)

Kontingentsatser pr. 1. april 1981
Fuldtidsforsikrede medlemmer af en
FTF-organisation ...........................................  kr. 291,00 pr. kvt.
Fuldtidsforsikrede ikke-medlemmer af en
FTF-organisation ...........................................  kr. 303,00 pr. kvt.
Deltidsforsikrede medlemmer af en
FTF-organisation ...........................................  kr. 222,00 pr. kvt.

Deitidsforsikrede ikke-medlemmer af en
FTF-organisation ...........................................  kr. 234,00 pr. kvt.

Dagpengesatser pr. 1. oktober 1980
Fuldtidsforsikrede (Maximum) .......................  kr. 274,00 pr. dag
Deltidsforsikrede (Maksimum) .......................  kr. 183,00 pr. dag

Dagpengesatser pr. 1. oktober 1980
Fuldtidsforsikrede dimittender/nyuddannede... kr. 233,00 pr. dag
Deltidsforsikrede dimittender/nyuddannede..... kr. 155,00 pr. dag



DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENINGS STANDARDOVERENSKOMST FOR SOCIALRÅDGIVERE 
ANSAT I PRIVATE INSTITUTIONER/VIRKSOMHEDER -

LØNTAREL PR. 1. april 1981
(Det bemærkes, at denne tabel er midlertidig, da samtlige tiltrædelsesaftaler er sagt op).

LØN IALT (§ 3, stk. 1, 2, 3, 4 samt 7 efter sats):

VI V IV I I I I I I
Pen s ion  i  a l t  

( j f r .  § 6)

1 -  2 å r 121.355,38 119.249,08 117.143,96 115.037,65 112.931,34 111.590,75 16.148,05

M åned lig 10.112,95 9.937,43 9.762,00 9.586,48 9.410,95 9.299,23 1.345,67

3 -  4 å r 123.174,01 121.128,53 119.081,86 117.036,38 114.989,71 113.686,08 16.478,99

M åned lig 10.264,51 10.094,05 9.923,49 9.753,04 9.582,48 9.473,84 1.373,25

5 -  6 å r 125.021,33 123.040,25 121.057,98 119.075,72 117.094,64 115.831,57 16.818,52

M åned lig 10.418,45 10.253,36 10.088,17 9.922,98 9.757,89 9.652,64 1.401,54

7 -  8 å r 126.897,09 124.984,00 123.072,10 121.159,01 119.245,92 118.025,78 17.166,79

M åned lig 10.574,76 10.415,34 10.256,01 10.096,59 9.937,16 9.835,49 1.430,57

9 - 10 å r 128.802,29 126.963,15 125.124,01 123.284,86 121.445,72 120.270,91 17.524,14

M åned lig 10.733,53 10.580,27 10.427,01 10.273,74 10.120,48 10.022,58 1.460,34

11 -  12 å r 138.780,49 137.387,42 135.994,35 134.601,27 133.209,39 132.316,06 19.455,78

M åned lig 11.565,05 11.448,96 11.332,87 11.216,78 11.100,79 11.026,34 1.621,32

13 -  14 å r 142.981,59 141.809,16 140.635,55 139.463,12 138.290,70 137.535,72 20.300,64

M åned lig 11.915,14 11.817,43 11.719,63 11.621,93 11.524,23 11.461,31 1.691,72

15 -  16 å r 147.306,20 146.380,66 145.455,13 144.528,40 143.602,87 143.004,13 21.190,31

M åned lig 12.275,52 12.198,39 12.121,27 12.044,04 11.966,91 11.917,02 1.765,86

17 å r  og de rove r 151.751,75 151.101,73 150.452,90 149.802,88 149.152,86 148.727,06 22.126,76

M åned lig 12.645,98 12.591,82 12.537,75 12.483,58 12.429,41 12.393,93 1.843,90

T im e lø n n in g e r, j f r .  § 3, s tk .  5 = V e jledende  ta k s te r  f o r  rå d g iv n in g sa rb e jd e

1 tim es k o n s u lta t io n  på k o n s u lta t io n s s te d e t  k r .  101,85 med under 5 a rs  ane. - k r .  127,58 med ove r 5 å rs  ane.
2 e l l e r  f l e r e  sammenhængende t im e rs  kons.på  k .s te d e t  k r .  95,11 med under 5 å rs  ane. -  k r .  114,72 med ove r 5 a rs  ane.

Løntabel for medlemmer ansat som:
Erhvervsvejledere, arbejdskonsulenter, døve- og tunghørekonsulenter kan rekvireres 
ved henvendelse til sekretariatets lønafdeling og afdelingssekretærerne.



Andre
organisationer
Socialarbejder
nes Fælles 
Udvalg (SFU)
Protesterer mod forslag 
til love om 
tjenestemandsretter
Ved Foretræde for Folketingets ar
bejdsmarkedsudvalg d. 13.5.81 fore
lagde SFU/Pædagogisk Kartel indsi
gelser vedr. forslag til lov om tjeneste
mandsretter.

SFU-organisationerne protesterer o- 
ver, at der fremsættes lovforslag om 
indførelse af tjenestemandsretter 
uden et forudgående udvalgsarbejde, 
og uden der har været forhandlet med 
tjenestemændenes og de reglements
ansattes organisationer.

Efter SFU-organisationernes opfat
telse er der tale om en lovgivning, der 
ensidigt er vendt mod lønmodtagerne.

Det fremgår således af lovforslagene: 
at arbejdsgiverne ikke kan indbringes 

fo r  den kommunale tjenstemands- 
ret i forbindelse med overtrædelse 
a f regler,

- at kun lønmodtagere, men ikke ar
bejdsgivere kan idømmes bøder i 
forbindelse med overtrædelse a f be
stemmelser,

- at bødebestemmelserne i lovforsla
get vedr. den kommunale tjeneste
mandsret § 3, hhv. lovforslaget om 
den statslige tjenestemandsret, fo r
slag til tjenestemandslovens § 54, 
ikke indeholder regler om lempelse 
eller bortfald a f bod, såfremt ar
bejdsgiverne selv har været årsag til 
den kollektive overtrædelse a f reg
lerne, og

- at lovforslagene slet ikke beskæfti
ger sig med muligheden fo r  at løse 
konflikter gennem forlig  mellem ar
bejdsgiverorganisationer og løn
modtagerorganisationer.

SFU er ikke modstander af en moder
nisering af de gældende regler, men 
finder ikke, at de foreliggende lovfor
slag om tjenestemandsretter er udtryk 
for en sådan modernisering.

□

HB og udvalg
o

Arskursus

Orientering fra 
Uddannelses
udvalget
Efter den seneste udvikling om
kring årskursus, har Uddannel
sesudvalget fundet det nødven
digt at præcisere D S ’s holdning 
til, at årskursus 1981/82 sand
synligvis kommer igang.
Allerede på det tidspunkt, hvor vi 
blev bekendt med (efteråret 1980) be
sparelserne på årskursus, protesterede 
vi såvel over for Direktoratet for de 
Videregående Uddannelser som over 
for Folketingets uddannelsesudvalg.

I disse henvendelser gjorde vi rede for 
de konsekvenser, som Dansk Social
rådgiverforening mente, de besluttede 
besparelser ville få for vor eneste vi
dereuddannelsesmulighed. Ligesom 
vi gjorde klart, at en nødvendig for
udsætning for, at årskursus kunne 
etableres på acceptable vilkår, var, at 
der fra statens side blev udbetalt vi
kardækning til alle årskursister.

Om indholdet i besparelserne vil jeg 
iøvrigt henvise til indlæg fra Uddan
nelsesudvalget i blad nr. 8 1981 om 
årskursus.

Imidlertid skete der det - som forman
den for Rektorforsamlingen Ole F. 
Hermansen beskrev i sit indlæg i bla
det nr. 10 1981 - at Rektorforsamlin
gen rettede henvendelse til Direktora
tet for de Videregående Uddannelser 
for at få lov til alligevel at køre års
kursus 1981/1982.

Dette initiativ var Uddannelsesudval
get ikke bekendt med, hvorfor vi ikke 
havde nogen mulighed for at påvirke 
situationen.

Tilladelsen til at opslå årskursus blev 
givet af Direktoratet for de Videregå
ende Uddannelser i marts 81. Ministe
ren var dog betænkelig ved at opslå 
årskursus idet »en sådan ordning 
manglende vikardækning september
december 81 af kommunerne kunne 
opfattes som et forsøg på at flytte ud
gifter fra det statslige til det kommu
nale regie«.
Samtidig blev det forlangt, at det i 
opslaget klart skulle fremgå, at der ik
ke blev ydet statstilskud i perioden 
september-december 81, og at ansø
gerne ikke kunne forvente at få vikar

hjælp fra ansættelsesstedet.

Da vi blev bekendt med ovennævnte, 
tog vi straks en uformel kontakt til le
derne af årskursus for at få afklaret 
præcist, hvorledes situationen forhol
der sig, og fik kun bekræftet oven
nævnte tilladelse.

Uddannelsesudvalgets reaktion til 
dette var umiddelbart at holde fast i 
princippet om, at alle skulle have vi
kardækning som hidtil, og såfremt 
ansøgerne ikke opnåede dette, skulle 
man ikke begynde på årskursus.

Efter en nærmere drøftelse nåede Ud
dannelsesudvalget frem til, at det var 
for sent at stå så stejlt, idet tilladelsen 
var givet, og vi ikke tilstrækkeligt 
klart havde fået formidlet vores prin
cipielle holdning til D .V.U. og skoler
ne.

Ind i overvejelsen gik også, at man fra 
årskursernes side vurderede, at det 
var meget vigtigt at bibeholde en kon
tinuitet, og at tilladelsen var givet for 
eet år, altså kun for 81/82. Hvad der 
sker med årskursus herefter, ved vi i 
skrivende stund ikke.

Vort uddannelsespolitiske krav er ik
ke frafaldet - tværtimod, idet eet af 
vore overenskomstkrav, som vi er i 
strejke på - netop er ret til deltagelse i 
årskursus med fu ld  løn.

Samtidig opfordres alle, som søger 
årskursus 81/82 til at søge deres ar
bejdsgiver om vikardækning fo r  den 
periode, som ikke dækkes a f  staten.

Såfremt dette ikke bliver givet, vil vi 
opfordre alle til at forlange en decide
ret forhandling med arbejdsgiverne 
gennem deres klub eller kredsforening.

Afslutningsvis skal nævnes, at K L  i 
cirkulære af 28. april 81 meddelte 
kommunerne, at årskursus blev op
slået, at kommunerne ikke burde be
vilge løn under årskursus, og at Un
dervisningsministeriet har optaget 
forhandling med de kommunale orga
nisationer dels om en ændret financie- 
ring af vikarhjælp og dels om omlæg
ning af årskursus.

Uddannelsesudvalget arbejder videre 
med problemerne omkring årskursus 
ud fra vort uddannelsespolitiske ar
bejdsprogram.

Gitte Vesterlund.
Formand fo r  Uddannelsesudvalget. 
21.5.1981.
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Kursus
Den sociale Højskole 
i Odense

Kvinder og 
rådgivning
tirsdag d. I. - fredag d. 4. september 
1981 på Den sociale Højskole, Odense. 

Formål:

Der sigtes på at øge forståelsen for kvin
ders sociale problemer på baggrund af 
en erkendelse af, at kvinder er en sær
lig udsat gruppe på atbejdsmarkedet, og 
at kvinder i stigende omfang bliver 
klienter i den sociale sektor.

Program
Tirsdag:
- Kvinders kriser og kvinders løsninger 

på disse.
- Kvinder og sprog.
- Kvindelighed og kønsidentitet.

Tirsdag aften:

Et videobånd produceret til undervis
ningsbrug om kriser vises og gennem
gås.

Onsdag, torsdag og fredag (ind aften): 

Foranstaltninger fo r  kvinder i krise: 

Præsentation af eksempler på løsnings
modeller for kvinder i krisesituationer.
- krisecentre
- arbejdsløshedsprojekt
- psykologisk rådgivning og basisgrup

pearbejde
- uddannelses- og erhvervsvejledning
- kvinders »valg« af uddannelse/arbej- 

de og livsform i en arbejdsløshedssitu
ation.

Lærerkræfter:

Cand.mag. Susanne Knudsen, Odense. 
Cand.psych. Bente Ørum, Undervis
ningsministeriet, o.a.

Deltagerkreds:

Ansatte i social- og sundhedssektoren i 
såvel stats-, amts-, kommunalt som 
privat regie. Der skal særligt gøres op
mærksom på, at det vil være en fordel, 
dog ingen betingelse, om man har delta
get i et kursus om kvindeproblemer i so
cialt arbejde.

Max. 25 deltagere, heraf 5 arbejdsløse 
socialrådgivere.

Kursusform:

Kurset afholdes som eksternat i højsko
lens undervisningslokaler. Der lægges 
vægt på deltagernes aktive medvirken i 
undervisningen i form af f.eks. gruppe
arbejde, mindre oplæg og lignende. 

Økonomi:

Der betales ikke kursusafgift. 

Tilmelding:

Tilmelding skrives på skema, som rekvi
reres hos kursusafdelingen, Den sociale 
Højskole, Campusvej 55, 5230 Odense 
M „  tlf. 09- 15 86 00, lokal 3374. 

Tilmeldinger modtages indtil onsdag 
den 5. august 1981.



Kursus
Den sociale Højskole 
i København

Arbejdsmiljø og 
arbejdsskader
Kursus B 27:
12. -16. oktober 1981.

Eksternat på Den sociale Højskole, Kø
benhavn.

Da den enkelte sagsbehandler i det dag
lige arbejde sidder med problemer, der 
har tæt sammenhæng med arbejdsmil
jøforhold, er kursets mål at øge delta
gernes indsigt i arbejdsmiljøskabte 
problemer og konsekvenser.

- De lovmæssige og organisatoriske 
rammer for arbejdsmiljøsektoren.

- Proceduren for anmeldelse samt be
handling af erhvervssygdomme og er
statningssager med udgangspunkt i lov 
om arbejdsskadeforsikring.

- Konsekvenser af dårligt indrettede og 
farlige arbejdspladser og processer.

- Arbejdsmetoder omkring erstatnings
sager.

Deltagerkreds:
Socialrådgivere og andre med socialfor- 
midlende funktion, ansatte i social- og 
sundhedsforvaltninger, på hospitaler, i 
fagforeninger og private virksomheder. 
Fortrinsvis for regionen øst for Store 
Bælt.

Praktiklærere for socialrådgiverstude
rende og arbejdsløse socialrådgivere vil 
være sikret et antal pladser.

Økonomi:
Der betales ikke kursusafgift. Evt. rej
seudgifter skal søges dækket af ansæt
telsesstedet. For arbejdsløse socialråd
givere refunderer højskolen rejseudgif
ter efter gældende regler. 

Ansøgningsfrist:
Mandag den 10. august 1981. 

Ansøgningsskema:
Ansøgning skal finde sted på skema, 
som kan rekvireres ved henvendelse til 
Kursusafdelingen på Den sociale H ø j
skole, København - tlf. dagi. ml. 9-12: 
01- 42 46 01.

Støt
de strejkende 

socialrådgivere
giro

1 40 82 83

Lokalt
Kredsene Viborg og 
Ringkøbing amter 
Meddelelse til alle medlemmer 
i kredsforeningerne
Bestyrelserne i de respektive kredsfor
eninger har med virkning fra 1. juni 
1981 ansat socialrådgiver Ole Greger
sen, Spøttrupvej 6, st.tv., Tjørring, 
7400 Herning - tlf. 07- 26 76 84 som 
afdelingssekretær.

Fra 1. juni 1981 er følgende kontorti
der derfor gældende:
Viborg amt
Afdelingskontor
St. Set. Hansgade 8B
8800 Viborg
Tlf. 06- 61 34 35
hver tirsdag fra  kl. 13-17.
Ringkøbing amt 
Afdelingskontor 
Nørregade 30, 1. th.
7500 Holstebro
Tlf. 07- 41 30 80
hver onsdag fra  kl. 13-17.

1 øvrigt vil afdelingssekretæren have 
en ugentlig telefontræffetid, hvor 
medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, 
tillidsfolk m.fl. fra begge kredse kan 
ringe.

Telefontid:
fast hver fredag fra  kl. 10-12 på tele- 
fonnr. 07- 26 76 84.

Bestyrelserne.

Kreds Københavns amt
Til kommunalbestyrelsen 
i Ishøj
Klubben af socialrådgivere i Herlev 
kommune skal herved på det kraftig
ste protestere mod de urimelige over
greb, socialrådgiverne i Ishøj udsæt
tes for.

I forbindelse med at kommunen har 
afskediget en helt nyansat socialråd
giver under hensyn til formodede 
fremtidige samarbejdsvanskelighe
der, har socialrådgiverne i Ishøj kom
mune holdt fagligt møde for at drøfte 
den utrygge situation, der er opstået 
på baggrund af fyringen samt det uri
melige arbejdspres, de udsættes for. 
Som reaktion herpå har kommunen 
nu truet samtlige socialrådgivere med 
fyring, herunder en tjenestemandsan
sat tillidsmand.
Klubben af socialrådgivere i Herlev 
kommune anser en sådan udvikling i 
Ishøj for yderst foruroligende og støt
ter socialrådgivernes krav om genan
sættelse af den fyrede socialrådgiver,

samt at truslen om fyringer af de øvri
ge socialrådgivere trækkes tilbage.

På klubben a f  socialrådgivere i Her
levs vegne,
Gitte Nielsen, 
tillidskvinde.

Kreds Århus amt
Meddelelse til medlemmerne 
i kredsen
Afdelingssekretær Søren Andersens 
orlov ophører pr. 1.7.81. Bestyrelsen 
har besluttet at forlænge denne orlov 
frem til 1.12.81.

Vikarierende afdelingssekretær Kurt 
Eriksens vikariat ophører ligeledes pr. 
1.7. Bestyrelsen har derfor besluttet 
at forlænge dette vikariat frem til 
1.12.81.

Afdelingssekretæren skal i h.t. repræ
sentantskabsbeslutning afskediges pr. 
1.12.81 og en ny vælges på general
forsamlingen i november.
På bestyrelsens vegne,
- med kærlig hilsen,
Formanden og næst forkvinden.

Faggrupper dg 
Landsklubber
Socialrådgivere ansat 
under Justitsministeriet

Referat af generalforsamling 
den 25. april 1981
Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Valg af referent + stemmeudvalg. 

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning.

Pkt. 4. Orientering fra hovedbestyrelsen, ved 
Carsten Andersen.

Pkt. 5. Valg af formand + 6 bestyrelsesmed
lemmer.

Pkt. 6. Vurdering af kriminalforsorgsforenin
gens generalforsamling d. 28.3.81. 

Pkt. 7. Evt.

Valg af dirigent: Hans Anton Oredsson valgtes 
som dirigent og erklærede, at generalforsamlin
gen var lovlig indvarslet.

Forsalg om at flytte om på dagsordens pkt. 5. 
og 6. blev vedtaget.

Valg af referenter og stemmeudvalg: Lone Lya
ger og Ida Koch valgtes som referenter. T il 
stemmeudvalg valgtes Karl Nielsen og Dan 
Hansen.

Bestyrelsens beretning: Beretningen blev sup
pleret og diskuteret i kronologisk rækkefølge. 
Supplerende til bestyrelsens beretning om 
landsklubvedtægter og den ny struktur oplyste 
formand Henny Dam, at der som bekendt var 
opstået nogle problemer undervejs vedr. M P l ’s 
(møde, protokol og informationsudvalget) 
godkendelse af de landsklubvedtægter, fag-
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Faggrupper og . . .

gruppen havde udarbejdet. MP1 var uenig i 
valgbarheden til landsklubbestyrelsen, idet det 
normale er, at en landsklubbestyrelse skal væl- 
gfes blandt de valgte tillidsmænd i i områderne, 
for at sikre den størst mulige koordinering i det 
faglige arbejde. På grund af faggruppens særli
ge problemer/situation, var det dog endt med, 
at MP1 alligevel godkendte vedtægterne, men 
vi må regne med, at disse ændres, når vi får for
handlingsretten overført til DS.

Der er valgt kontakttillidsmænd på alle ar
bejdspladser, hvor vi har medlemmer, på nær 
et sted. Derimod er der stadig problemer vedr. 
nedsættelse og konstituering af bestyrelser i 
tillids- og kontaktmandsområderne. Bestyrel
sen opfordre til, at dette sker snarest.

Et medlem fremførte, at det er meget vigtigt, at 
indbyde alle forsorgsmedarbejdere, også ikke 
DS-organiserede, til de arrangementer, som 
landsklubben fremover tager initiativ til. De 
møder, der allerede har været afholdt med alle 
forsorgsassistenter, har vist sig at være yderst 
frugtbare.

T il beretningens punkt om udvalgsarbejde gav 
Kurt Breinholdt, medlem af »skyggeudvalget«, 
en supp. beretning. Udvalget har afholdt 3 mø
der. Udvalget tog initiativ til afholdelse af mø
det for forsorgsassistenter den 10.2.81 i Køben
havn, idet man ønskede at diskutere de rygter, 
der verserede om, at de københavnske afdelin
ger skulle afgive et antal forsorgsassistenter til 
anstalterne. Mødet resulterede i en nedsættelse 
af en arbejdsgruppe, der udarbejdede oplæg til 
opfølgningsgruppen. »Skyggeudvalget« arran
gerede herefter møder i provinsen, hvor dette 
oplæg blev diskuteret. Det seneste er, at Hell- 
born, kort efter oplæggets fremsendelse, foran
ledigede et møde med opfølgningsgruppen, og 
pålagde denne, at fremskynde sit arbejde og af
give indstilling inden den 1.6.81. Agnes Haulrig 
har overfor Kurt Breinholdt understreget, at 
d.f.k. ikke nødvendigvis behøver at følge den
ne indstilling. Dette er et eksempel på, at det 
gennem aktivitet i forsorgsmedarbejdergrup
pen er muligt at opnå resultater, som kriminal
forsorgsforeningen, som forhandlingsberetti
get organisation ikke har taget initiativ til. Med 
andre ord forhandlingsret er ikke noget, man 
har, det er noget, man tilkæmper sig.

Kurt Breinholdt fremførte, at der på medarbej
dermødet den 10.2 var opstået problemer, idet 
nogen ikke ønskede, at det, der blev udsendt 
fra mødet, afgik i klubbens navn, når ikke alle 
var medlemmer af denne. Han ønskede en af
klaring herpå. Generalforsamlingen fastslog, at 
når klubben fremover indkalder til møder, må 
det, der udgår derfra, stå i klubbens navn. D i
skussion af kriminalforsorgsforeningen henvist 
til pkt. 5.

Der blev til beretningsdiskussionen fremsat øn
sker om, at klubben tog initiativ til afholdelse 
af kurser/møderækker med socialpolitisk/kri- 
minalpolitisk indhold. Endvidere blev der 
fremsat ønsker om afholdelse af tillidsmands
kursus, specielt for klubbens medlemmer, idet 
der er et stort behov for at uddanne de nye til
lidsmænd. Carsten Andersen, formand for DS, 
anførte hertil, at vi kan søge økonomisk støtte 
over fritidsloven og aftenskoleloven.

Endvidere blev det fremført, at Lillian Mar- 
qvard i øjeblikket arbejder omkring eventuel 
afholdelse af kurser for statstjenestemænd, og 
det blev anbefalet, at klubben kontakter hende. 

Beretningen blev godkendt. A lle stemte for.

Orientering fra DS: Carsten Andersen delte sin 
orientering op i 2 punkter.

A. Den aktuelle strejkesituation.

B. Forholdet til kriminalforsorgsforeningen og 
forhandlingsretten.

Ad. pkt. A . Carsten Andersen orienterede 
om den aktuelle strejkesituation. Der skal ikke 
her refereres nærmere, men henvises til Social
rådgiveren. Et medlem orienterede dog om, at 
hun havde mistanke om, at ikke alle vore kol
leger i kriminalforsorgen holdt sig fra strejke
ramt arbejde. Det blev besluttet, at Carsten 
Andersen skriver et brev til Kjeldsen herom.

Ad. pkt. B: Carsten Andersen slog endnu en
gang fast, at kriminalforsorgsforeningen bry
der samarbejdsaftalen. Carsten Andersen me
ner ikke, samrådene har nogen egentlig betyd
ning, idet de i høj grad fungerer som et efterret
ningsorgan. DS vil dog fortsat deltage i samrå
dene, da man ser optimistisk på forhandlings
rettens snarlige overførsel. Vedr. forhandlings
rettens overførsel: Spørgsmålet er stadig en sag 
om fortolkning af CO 2’s vedtægter § 69. Car
sten Andersen arbejder videre med problemstil
lingen i CO  2.

Vurdering af kriminalforsorgsforeningens ge
neralforsamling den 28.3.81: Diskussionen tog 
sit udgangspunkt i afdeling F ’s åbne brev til 
kriminalforsorgsforeningens medlemmer, samt 
i en udtalelse fra Åge Bak Sørensen, som han 
ønskede at få vedtaget på generalforsamlingen. 
Udtalelsen opfordrer alle medlemmer af lands
klubben, samt alle øvrige forsorgsmedarbejde
re, til at udmelde sig af kriminalforsorgsfore
ningen, som de to skrivelser giver udtryk for. 1 
modsætning til tidligere var der bred enighed 
om, at forhandlingsretten ikke bliver overført 
til DS gennem aktivitet i kriminalforsorgsfore
ningen, men at det drejer sig om, at alle med
lemmer yder en aktiv indsats i landsklubben. 
A lle kræfter må nu sættes ind på at få forhøjet 
organisationsprocenten i DS, bl.a. ved at få ud
bredt kendskabet til landsklubbens arbejde ved 
afholdelse af medlemsmøder landet over. Der 
blev fremsat forslag om foretagelse af opini- 
onsundersøgelse/høring blandt forsorgsassi
stenterne vedr. deres holdning til overførsel af 
forhandlingsretten til DS.

Generalforsamlingen besluttede, at den nye be
styrelse arbejder videre med dette forslag. 
Utilfredsheden med kriminalforsorgsforenin
gen har allerede medført en del udmeldelser af 
foreningen, og adskillige udtrykte, at de agter 
at udmelde sig snarest. Generalforsamlingen 
opfatter disse udmeldelser positivt, idet de ma
nifesterer, at der er en bevægelse igang. Gene
ralforsamlingen opfordrer til, at de socialråd
givere, som har meldt sig ud, respektive vil mel
de sig til af kriminalforsorgsforeningen i 1981, 
ikke får tilbagebetalt det til kriminalforsorgs
foreningen erlagte kontingent, men giver det 
ubeskåret til Dansk Socialrådgiverforenings 
strejkekasse. Der blev fremsat forslag om, at 
bestyrelsen sammenkæder de to skrivelser til en 
fælles udtalelse med følgende konklusion: Ge
neralforsamlingen opfordrer alle forsorgsme
darbejdere under Justitsministeriet til at være 
medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, 
og samtidig tage deres medlemskab af krimi
nalforsorgsforeningen op til overvejelse.

Dette forslag blev vedtaget, og det blev samti
dig besluttet, at udtalelsen fremsendes til samt
lige forsorgsmedarbejdere.

Som formand valgtes Terje Johnsen.

Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Lone Lya
ger, Jette Christiansen, Henny Dam, Kirsten

Høybye, Hans Anton Oredsson og Christian 
Bundgård.

Eventuelt: Generalforsamlingen vedtog en støt
teudtalelse til de strejkende socialrådgivere, 
indeholdende en opfordring til, at medlemmer
ne giver en dagløn til strejkekassen.

Flemming Schuler, Århus afd., oplyser, at man 
i kriminalforsorgen i Århus har haft vanskelig
heder med at afgrænse konfliktramt arbejde. 
Han opfordrer til, at man i tvivlstilfælde tager 
kontakt med kredsforeningen.

1 forbindelse med problematikken rådighedsbe- 
løb/særlige ydelser, opfordrer Bent Nonboe til, 
at man også fremover afleverer lister. Det er 
herefter op til arbejdsgiveren, om denne vil vi
deresende listerne til d.f.k. Bent Nonboe oply
ser i samme forbindelse, at Køng-skolen tidlige
re har fået medhold i en uenighedssag omkring 
særlige ydelser. Køng-skolens medarbejdere fik 
derefter udbetalt særlige ydelser med tilbagevir
kende kraft. 
referenter,
Lone Lyager/Ida Koch

Referat af bestyrelsesmøde 
afholdt den 5. maj 1981:
Tilsted: Henny Dam, Lone Lyager, Hans A n 
ton Oredsson, Christian Bundgård, Kirsten 
Høybye og Terje Johnsen.

Lone valgtes til referent og bestyrelsen udfær
digede følgende dagsorden:

1. Konstituering.
2. Referat fra generalforsamlingen.
3. Udtalelser fra generalforsamlingen.
4. Kriminalforsorgsforeningen/DS.
5. Undergrupper (Kriminalpolitisk undergrup

pe, »Skyggeudvalg«).
6. Kriminalpolitisk debatoplæg.

Ad 1. Kirsten Høybye fortsætter som kasserer, 
Henny Dam er sekretær og ansvarlig for karto
teket.

Bestyrelsen har fordelt områderne imellem sig 
på følgende måde:

Kirsten Høybye: tjenestesteder beliggende Kø- 
benhavn/Frederiksberg.
Jette Christiansen: Københavns Amt, Born
holm.
Henny Dam: Storstrøms amt, Vestsjælland 
amt, Roskilde amt.
Lone Lyager: Fyns amt, Grønland.
Christian Bundgård: Nordjylland, Viborg samt 
Århus amter.
Hans Anton Oredsson: Ringkøbing, Vejle, 
Sønderjylland samt Ribe amt.
Terje Jo/tm-en/Frederiksborg amt, samt Færø
erne.

Ad 2. Udkast til referat fra generalforsamlin
gen forelå og blev gennemgået. Referatet ud
sendes d. 18.5.

Ad 3. Resolutionen, der blev vedtaget på gene
ralforsamlingen vedr. støtte til de strejkende 
socialrådgivere, er tilsendt pressen samt DS. 

Hans Anton tager sig af at udarbejde en sam- 
menkøring af afd. F ’s og Åge Bak Sørensens 
udkast til udtalelse. Udtalelsen udsendes med 
referatet.

Ad 4. Den nye bestyrelse var enige i, at Krimi
nalforsorgsforeningen ikke er egnet til at vare
tage forsorgsmedarbejdernes interesser, og at 
hovedmålsætningen er at øge organisationspro
centen i DS, således at forhandlingsretten sna
rest kan overføres til DS. Specielt har bestyrel
sen noteret sig, at Kriminalforsorgsforeningens 
særlige generalforsamling totalt har afvist at 
give den frie sektor en rimelig indflydelse på be
slutningsprocesserne i foreningen. På denne
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baggrund finder bestyrelsen det nødvendigt at 
få afklaret forsorgsmedarbejdernes holdning til 
forhandlingsrettens placering, hvorfor man ar
bejder videre med tanken om en snarlig gen
nemførsel af en opinionsundersøgelse. 

Bestyrelsen har fået informationer om, at der 
er forsorgsmedarbejdere, der har meldt sig ud 
af Kriminalforsorgsforeningen, og at mange 
overvejer at melde sig ud og atter andre afven
ter at udmelde sig. Disse forskelligartede opfat
telser afspejler sig også i bestyrelsen. Bestyrel
sen anser det ikke som værende et væsentligt 
problem, at der er forskelligartede synspunkter 
på dette område, da der nu er større bevidsthed 
blandt forsorgsmedarbejderne om, at K FF  ikke 
kan anvendes som forhandlingsberettiget orga
nisation.

Pkt. 5 og 6 blev ikke behandlet, udskydes til se
nere bestyrelsesmøde. Afsluttende blev det be
sluttet, at bestyrelsen vil forsøge at blive repræ
senteret til det landsdækkende tillidsmandsmø
de i Ålborg d. 7.-8./5.

Referent,
Lone Lyager.

Til
orientering
Tværfagligt
koordinationsudvalg
i Sønderjyllands Amtskommu
ne afholder kursus:
Emne:
Tværfaligt kursus i samtaletræning. 
Instruktør:
Ledende psykolog Henrik Wengel. 
Sted og tid:
Sandbjerg slot, d. 20. aug. kl. 16.00 - 
22. aug. kl. 16.00, og d. 22. okt. kl. 
16.00 - 24. okt. kl. 16.00

Pris:
kr. 1760 - for begge perioder (inter
nat).
Tilmelding:
senest d. 10. juli.

Nærmere oplysninger og tilmelding 
ved henvendelse til tlf. nr. 04- 62 50 
50 lokal 274.

De. Tony Manocchio, C.T.C. 
London
arrangerer i august 2 kurser i Stock
holm.

Ericksonian Psychotherapy
I  perioden 23. - 25. august 1981. 

Hypnosis Workshop
I  perioden 26. - 29. august 1981.

Evt. interesserede kan henvende sig 
for yderligere oplysninger hos:

Hanne Lillelund,
Banegårdsplads 6,2 
8000 Århus C.
Telf. (06) 12 42 66.

Nordplan 1982
Nordisk institut for samfundsplan
lægning annoncerer herved det tredie 
forsøgskursus.

Der optages 55 kursusdeltagere, hvor
af i/3 er fra socialsektoren i de nordi
ske lande. Andre deltagere er jurister, 
økonomer, arkitekter m.v.

Uddannelsen er 1-årig, men kursus
gruppen samles kun i marts, juni og 
november. Juniperioden 1982 for
lægges til Island, hvor gruppen arbej
der med et hovedtema, der er fælles 
for de nordiske lande.

Ansøgningsfristen udløber 1. sept. 
1981. Nærmere oplysninger og pro
gram kan rekvireres hos Grethe Sø
rensen, Årskursus, Toldbodgade 18, 
1253 K. Telf. 01- 13 36 11.

W H O  - Fellowships
Under World Health Organization’s 
Fellowships Programme vil der i året 
1982 kunne påregnes uddelt enkelte 
studielegater til personer beskæftiget 
inden for det danske sundhedsvæsen.

A f  de betingelser, der er opstillet for 
uddeling af disse fellowships, frem
går, at kandidater skal vælges inden 
for fagområder, som er af samfunds
medicinsk betydning for Danmark, 
og som er i overensstemmelse med 
W H O ’s mål om sundhed for alle ved 
år 2000.

Stipendierne vil bestå i fri rejse til og 
fra studielandet samt et månedligt be
løb til opholdsudgifter. Som hoved
regel vil kun ansøgere, der ikke tidli
gere har fået tildelt fellowships fra 
W H O  komme i betragtning.

En udførlig beskrivelse af studiefor
mål og studieplan bør fremgå af an
søgningen, der må være afdeling E, 
Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 
1. ju li 1981.

Efter at de modtagne ansøgninger er 
behandlet vil de, der kan påregne ind
stilling, blive anmodet om at udfylde 
en særlig ansøgningsformular på et af 
W H O ’s officielle sprog.

Sundhedsstyrelsen 
Store Kongensgade 1 
1264 København K.
01- 14 10 11.

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

Baggrunden for blokaden er uretmæs
sig bortvisning af en socialrådgiver.

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

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

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

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

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

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.

Stillinger i amterne
På baggrund af den igangvæ
rende konflikt har Dansk Soci
alrådgiverforenings hovedbe
styrelse den 29. april 1981 be
sluttet varsling af blokale over 
for samtlige stillinger inden for 
overenskosmtområdet mellem 
Dansk Socialrådgiverforening 
og Amtsrådsforeningen i Dan
mark.

Blokaden omfatter alle ledige 
og nynormerede stillinger, der 
har været besat med socialråd
givere eller er normeret som so
cialrådgiverstilling.
Det er således forbudt medlem
mer af Dansk Socialrådgiver- 
forening at søge, besætte eller 
tiltræde stillinger i ovenstående 
overenskomstområde, indtil 
konflikten er afsluttet.
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Stillings - 
annoncer
Til medlemmer og annoncører
Vedrørende stiliingsopslag i Socialrådgi
veren bedes man være opmærksom på ne
denstående retningslinier:

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

at der - evt. blandt andre - ønskes an
søgere med uddannelse som social- 
rådgivere/socionom, må stillingen ik
ke søges, før den er opslået ledig gen
nem forbundet.
Hvis det af et stillingsopslag fremgår, 
at ansættelsesvilkårene ikke på for
hånd er godkendt af forbundet, påhvi
ler det medlemmer, der ønsker at 
søge stillingen, at drøfte sagen med 
forbundets ledelse.

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

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

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

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

Opslag med bemærkninger
Dansk Socialrådgiverforenings standard
bemærkninger under de enkelte stillings
opslag vil fremover indskrænke sig til føl
gende:
»For kort ansøgningsfrist«
»Ansøgere bedes rette telefonisk henven
delse til sekretariatet før ansættelsen« 
Når medlemmer anmodes om at henvende 
sig til foreningens sekretariat om en be
stemt stilling, kan der være mange årsa
ger, f.eks. at sekretariatet har supplerende 
oplysninger til interesserede, eller at fore
ningen har løbende forhandlinger om stil
lingen.
»Dansk Socialrådgiverforening kan ikke 
på det foreliggende grundlag afgøre, om 
den løn, der tilbydes, er i overensstemmel
se med foreningens krav« 
»Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til 
denne stilling have en frigørelsesattest for 
at få supplerende dagpenge. Evt. ansøge
re kan kontakte arbejdsgiveren og få op
lyst, om frigørelsesattest gives«.

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

Ved ansættelse
Ved ansættelse i en ny stilling er det vig
tigt, at såvel løn- som ansættelsesvilkår 
aftales og nedskrives i et ansættelses
brev.
Ved ansættelsesvilkår forstås, hvorvidt 
man f.eks. er ansat som tjenestemand på 
overenskomst, i henhold til funktionærlo
vens regler osv.
Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i an
sættelsesforholdet, kan medlemmer altid 
henvende sig til sit afdelingskontor eller 
sekretariatet.

Københavns området

Sociolog, psykolog eller 
socialrådgiver
søges til
Projektgruppe under KAB (Københavns al
mindelige Boligselskab).
Projektgruppens arbejde er planlagt til 6 
måneder, startende 15.6.1981. Planlagt fe
rie respekteres.
Gruppen sammensættes af tre personer. 
De øvrige to deltagere søges blandt arki
tekter og cand.scient.’er.
Projektets formål er at analysere de væ
sentlige faktorer, der har indflydelse på 
det sociale boligkvarters funktion, speci
elt med hensyn til relationer beboerne 
imellem i nærmiljøet. Endvidere at vurde
re, hvilke af disse elementer, der bør læg
ges størst vægt på at sikre til stede ved til
rettelæggelsen af boligområderne.
Kun ledige kan komme i betragtning. 
Interesserede kan få yderligere oplysning 
ved henvendelse til Vagn Ottar Mortensen 
på telefon 01- 14 37 67, lokal 265. Skriftlig 
ansøgning sendes til KAB, direktionsse
kretariatet, Vester Voldgade 17, 1552 Kø
benhavn V.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Kirkens Korshærs Herberge/Kbh. 
Socialrådgivervikar
Ved K.K.s herberge er et 3 mdrs. vikariat 
ledigt til besættelse 1.7.1981.
Stillingen er indplaceret i Ir. 14/17. 

Ansøgningsfrist 25.6.1981.
Ansøgning stiles til:
Kirkens Korshærs Herberge 
Ansættelsesudvalget 
Hillerødgade 64 
2200 Købenahvn N.

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

Socialrådgiver
Ved social- og sundhedsforvaltningen er 
en stilling som socialrådgiver ledig til be
sættelse snarest.
Den ugentlige arbejdstid er 35 timer indtil 
udgangen af 1981, hvorefter arbejdstiden 
ændres til fuld tid.
Pågældende vil blive beskæftiget som 
sagsbehandler ved forvaltningens bi
standsafdeling, der har etableret sagsbe
handlergrupper, som fungerer inden for et 
geografisk disktrikt.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til af
tale. Varig ansættelse som tjenestemand 
vil ske efter 2 års tilfredsstillende prøvetid. 
Yderligere oplysning fås ved henvendelse 
til kontorchef Otto Sørensen (01) 69 92 22, 
lokal 2631.
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevi
ser og eventuelle anbefalinger samt med 
oplysning om tidligere beskæftigelse 
fremsendes inden den 24. juni 1981 til:

Gladsaxe kommune
Rådhuset
2860 Søborg

Søllerød kommune 
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen, bi
standsafdelingen, Langebjerg 4, 2850 Næ
rum, er en stilling som sagsbehandler med 
en ugentlig beskæftigelse på 31 timer le
dig til besættelse pr. 1. juli 1981 eller sna
rest derefter.
Pågældende skal indgå i en af bistandsaf
delingens 4 behandlergrupper.

Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller en kommunalt uddannet medar
bejder.
Stillingen er en tjenestemandsstilling og 
normeret som socialrådgiver i lønramme 
14/17 eller som assistent i lønramme 
10/12. Begyndelses- og slutløn udgør f.t. 
henholdsvis 88.994 kr. og 98.814 kr. årligt 
for socialrådgivere og henholdsvis f.t. 
82.299 kr. og 91.686 kr. årligt for assisten
ter.
Varig tjenestemandsansættelse kan for
ventes efter tilfredsstillende prøvetid og 
for assistenter tillige efter bestået prøve 
fra Dansk Kommunalkursus I.
Erhvervet anciennitet fra tilsvarende stil
ling kan overføres.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ekspeditionssekretær Inger- 
Lise Jacobsen, tlf. 02- 80 15 33, lokal 243, 
eller Skovly-gruppen, lokal 211. 

Ansøgning, bilagt kopi af eksamensbevi
ser og evt. udtalelser, indsendes senest 
den 24. juni 1981 til Søllerød kommune, 
personalekontoret, rådhuset, 2840 Holte.
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Hundested kommune
Social- og sundhedsforvaltning
Sagsbehandler
En nynormeret stilling som sagsbehandler 
med 40 timers ugentlig beskæftigelse i so
cial- og sundhedsforvaltningens bistands
afdeling er ledig til besættelse 1. august 
1981 eller evt. senere.

Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller kommunalt uddannet medarbej
der med kendskab til arbejdet inden for bi
standslovens område.
Aflønning vil ske i henhold til gældende o- 
verenskomst/aftale.
Har du lyst til - sammen med et ungt med
arbejderteam - at gå igang med løsningen 
af de mangeartede og krævende arbejds
opgaver, så send os en ansøgning inden 
den 8. juli 1981.

Ansøgere forventes indkaldt i uge 29. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til fuldmægtig Ole Mørch, tlf. 02- 
33 78 80, lokal 263.
Ansøgning vedlagt eksamensbeviser m.v. 
bedes sendt til Hundested Byråd, Rådhu
set, 3390 Hundested.

Rigshospitalet 1959-61, og hvis mødre fik 
særlig behandling under svangerskabet. 
Foruden psykologer og læger er der til
knyttet endnu en socialrådgiver.
Arbejdet omfatter medvirken til udform
ning af socialt interview, opsøgning af per
sonerne, gennemførelse af interview, ar
rangement af videre forløb samt bearbej
delse af indkomne data.

Ansøgeren må kunne samarbejde på en
gelsk. Der bliver en del rejser, hvorfor egen 
bil er en fordel (km-penge efter statens 
regler).

Mulighed for eventuelt at opsøge personer 
uden for almindelig arbejdstid nødvendig. 
Ansættelsen varer ca. 2'h år. Aflønning 
forhandles p.t.

Ansøgning med oplysning om uddannel
se, tidligere beskæftigelser, kopi af eksa
mensbevis m.v. sendes til Professor F. 
Schulsinger, Psykiatrisk afdeling, Kom
munehospitalet, 1399 København K, inden 
den 24. juni 1981.

Nærmere oplysninger kan fås hos Grethe 
Løcke Winther, telf. (01) 15 85 00, lok. 789, 
mellem kl. 10-14.

Landsforeningen UNGBO
I forbindelse med medarbejders optagelse 
på årskursus søges, til tiltrædelse snarest 
muligt, en vikar for fultids socialmedarbej
der til opgaver vedr. forsknings-, udvik
lings-, planlægnings- og informationsop
gaver inden for UNGBO’s arbejdsområde. 
Vikariatet løber til 30. juni 1982. Der vil 
eventuelt være mulighed for at arbejde på 
nedsat tid.
Stillingen er placeret i lønramme S 19 ska
latrin 24 og er tillagt et ulempetillæg på kr. 
10.680,- årligt. Øvrige løn- og ansættelses
vilkår i henhold til overenskomst mellem 
SL/DS og UNGBO.

Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til afdelingsleder 
Bjørn Christensen på telefon 01- 12 57 00. 
Ansøgning bilagt relevante uddannelses
papirer bedes fremsendt til: 
Landsforeningen UNGBO 
Studiestræde 38 
1455 København K.
senest 14 dage efter bladets udgivelses
dato.

Herlev kommune 
Støttefamilie søges
Social- og sundhedsforvaltningen i Herlev 
søger støttefamilie til 2 brødre på hen
holdsvis 7 og 5 år.
Familien er sygdomsramt, idet moderen 
og den 7-årige dreng lider af en kronisk 
legemlig sygdom.
Moderen, der er alene med børnene, har 
brug for en familie, der kan træde til, når 
hun er indlagt på sygehus eller føler sig 
svækket. Der kan således i perioden blive 
brug for døgnpleje samt tilbud om week
endbesøg eller enkelte overnatninger.
Det ældste barns sygdom kræver daglig 
ambulant behandling, men drengen funge
re iøvrigt på lige fod med andre børn. Beg
ge børn er livlige og velfungerende. 
Støttefamilien må have erfaring med egne 
børn og gerne hjemmeboende større børn. 
Familien må bo i nærheden, idet der forud
sættes et nært samarbejde med moderen 
og børnene over et længere tidsrum. 
Begge børn er i kontakt med børnepsykia- 
trisk afdeling på Københavns Amts Syge
hus i Gentofte, hvor man fortsat vil følge 
dem samt yde råd og vejledning til støtte
familien.

Nærmere oplysninger fås på telefon (01) 
65 12 00, lokal 7338, socialrådgiver Karen- 
Asta Bo.

Københavns Kommunehospital
Socialrådgiver
til forskningsprojekt
Ved Psykologisk Institut, Københavns 
Kommunehospital, bliver den 1. septem
ber 1981 en fuldtidsstilling ledig for en so
cialrådgiver.

Stillingen er knyttet til et dansk-ameri
kansk forskningsprojekt, der omfatter so
ciale, psykologiske og lægelige undersø
gelser af en større gruppe personer født i

Tårnby kommune 
Aflastningsfamilier
Social- og sundhedsforvaltningen i Tårnby kommune søger et antal aflastningsfamilier, 
der et par weekender månedligt eller såfremt der opstår akut behov, kan have et eller fle
re børn i pleje.

Aktuelt drejer det sig om henholdsvis 1) en dreng på 7 år, 2) en søskendeflok, der består 
af en dreng på 2 år og to piger på henholdsvis 3 år og 7 år, 3) en lettere handicappet dreng 
på 10 år, 4) en dreng på 3 år.

Da en del af opgaven er en støtte til forældrene, må familien være indstillet på et samar
bejde med forældrene.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger bedes henvendelse rettet til sagsbehandler 
Florence Braun eller Marianne Brøndberg, Tårnby kommune, tlf. (01) 50 15 01, lokal 371. 
Ansøgning bedes indsendt til Tårnby Kommunalbestyrelse, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
6871

Københavns 
Kommune

Socialrådgiver-vikar
Under magistratens 3. afdeling, social- og sundhedsforvaltningen, bistandsafdelingen, 
Ungdomsklinikken, Saxogade 104 B, 1662 København V, er et 13 måneders vikariat som 
socialrådgiver ledigt pr. 1. august 1981. Skiftende arbejdstider inden for kl. 8.30-18.00.
Det anses for en fordel at ansøgere har erfaring inden for det socialpsykologiske arbejds
område med unge.

Klientellet omfatter unge i alderen 14-25 år med sociale, familiære og/eller psykiske pro
blemer.

Stillingen aflønnes med et honorar svarende til lønramme K 14/17.
Yderligere oplysninger kan indhentes på tlf. 01- 21 55 11.
Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse, bilagt eksamensbevis samt even
tuelle anbefalinger stiles og indsendes til social- og sundhedsforvaltningen i København, 
personaleafdelingen, Njalsgade 13, 2300 København S senest den 24. juni 1981.
Opslag nr. 45 A/81 bedes anført.

DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverforening gør opmærksom på, at du inden ansøg
ning bør kontakte ALU eller de arbejdsløses kontaktperson i kredsforeningen, for at sikre 
dig, at længst ledig princippet overholdes.
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Birkerød kommune 
Sagsbehandler
I social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling er en stilling som sagsbe
handler ledig til besættelse snarest iflg. 
aftale.
Arbejdstid 40 timer pr. uge. Arbejdsområ
de primært klientbehandling inden for bi
standslovens område.
Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. aftale mel
lem FKKA og henholdsvis HK eller Dansk 
Socialrådgiverforening.
Stillingen kan søges af kommunalt uddan
nede eller socialrådgiveruddanende. 
Ansøgning med sædvanlig dokumentation 
indsendes senest den 24. juni 1981 til Bir
kerød byråd, Stationsvej 36, 3460 Birkerød.

Næstved kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandlere
I forvaltningens bistandsafdeling er to sagsbehandlerstillinger ledige til besættelse sna
rest muligt.
Stillingerne ønskes besat med ansøgere, der har en kommunal socialuddannelse, social
rådgiveruddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. 
Bistandsafdelingen består af 7 grupper å hver 4 sagsbehandlere + 11/2 sekretærer. 

Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos fuldmægtig Jørgen Hansen, tlf. (03) 73 02 33. 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse, nuværende og tidligere beskæftigelse, ved
lagt kopi af eksamensbeviser og evt. anbefalinger, fremsendes senest den 24. juni 1981 
til
Næstved kommune
Rådhuset
4700 Næstved

Næstved kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Fuldmægtige
I forvaltningens bistandsafdeling er 3 stillinger som fuldmægtige ledige til besættelse ef
ter aftale. 2 af stillingerne er nynormerede som led i en omstrukturering af afdelingen. 
Afdelingen vil med den ny struktur bestå af 7 grupper med i alt 31 sagsbehandlere og 15 
sekretærer. Ud over afdelingslederen vil være tilknyttet 4 fuldmægtige, som inden for 
hovedområderne kontanthjælp, uddannelsessager og førtidspensionssager og rådgiv
ning og hjælpeforanstaltninger for børn og unge, har konsulentfunktioner over for 4 hen
holdsvis 3 grupper. Den ene fuldmægtig på børne- og ungdomsområdet virker desuden 
som afdelingslederens stedfortræder.
Af ovennævnte ledige stillinger har den ene som hovedfunktion oplysende funktioner o- 
ver for afdelingens sagsbehandlere inden for bistandslovens kapitler 7 og 9-11 (rådgiv- 
ning/vejledning og kontanthjælp), medens de to øvrige stillinger primært skal varetage 
konsulentfunktioner inden for bistandslovens kapitler 7 og 8 samt 15 og 19 (børn og un
ge, døgnpleje og hjælpeforanstaltninger uden samtykke). Den ene fuldmægtig skal desu
den virke som stedfortræder for afdelingslederen.
Det skal bemærkes, at den ene fuldmægtigstilling vedr. børn og unge samt kontant
hjælpsstillingen opslås med forbehold af Kommunernes Lønningsnævns godkendelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. aftale mellem Kommunernes Landsforening og HK med 
aflønning efter lønramme K 23 (27/34).
Stillingerne er tjenestemandsstillinger, hvor varig ansættelse kan forventes efter tilfreds
stillende prøvetid.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til socialinspektør Kai 
Groth, tlf. (03) 73 02 33.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af
eksamensbeviser og anbefalinger, indsendes senest den 24. juni 1981 til

Næstved kommune
Rådhuset
4700 Næstved

Albertslund kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
2 sagsbehandlere
Pr. 1. august 1981 bliver to sagsbehandler
stillinger ledige i social- og sundhedsfor
valtningen, bistandsafdelingen. 
Stillingerne er normeret som fuldtidsstil
linger, og er placeret i behandlergrupper
ne.
Stillingerne kan søges af kommunalt ud
dannede sagsbehandlere og socialrådgi
vere.
Ansættelse vil ske som tjenestemand på 
prøve, jfr. aftale mellem Foreningen af 
kommuner i Københavns Amt og vedkom
mende faglige organisation.
Skriftlig ansøgning med oplysning om tid
ligere beskæftigelse bilagt kopi af relevan
te eksamenspapirer sendes senest den 24. 
juni 1981, til Albertslund kommune, perso
nalekontoret, rådhuset, 2620 Albertslund. 
Ansøgning bedes mærket 27/81.

Sjælland og øer

Allinge-Gudhjem kommune 
Social- og sundhedsforvaltningen 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler er ledig til 
besættelse pr. 1. juli 1981.
Stillingen ønskes besat af en socialrådgi
ver eller kommunalt uddannet sagsbe
handler med erfaring i klientbehandling. 

Stillingen vil primært omfatte de arbejds
opgaver, der er pålagt kommunerne i hen
hold til bistandsloven og reglerne om før
tidspensioner.

Løn- og ansættelsesforhold efter gælden
de overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til socialinspektør Er
land Beinov, tlf. (03) 98 05 00.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, bilagt eksa
mensbeviser og evt. anbefalinger indsen
des senest den 24. juni 1981 til Allinge- 
Gudhjem kommune, Skovløkken 4, Tejn, 
3770 Allinge.

Korsør kommune 
Sagsbehandlervikar
Et barselsvikariat for en sagsbehandler i 
social- og sundhedsforvaltningens afde
ling for Rådgivning og Planlægning er le
dig til besættelse fra ca. 15. august 1981 
for en 18 ugers periode med en ugentlig ar
bejdstid på 40 timer.

Barselsvikariatet er i afdelingens revalide
rings- og pensionforberedelsesgruppe, 
som er normeret med 31/z sagsbehandler 
samt 1 sekretær.
Der er desuden tilknyttet en skrivestue 
med 2 sekretærer, som betjener hele afde
lingen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold 
til gældende overenskomst mellem Kom
munernes Landsforening og pågældendes 
faglige organisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Otto 
Dræbye eller socialrådgiver Jane Svan- 
holm-Fisker, tlf. 03- 57 08 00.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af
eksamenspapirer m.v. indsendes senest
24. juni 1981 til

Korsør Byråds Sociale Udvalg
Dahlsvej 3
4220 Korsør

DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte ALU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for 
at sikre dig, at længst ledig princippet 
overholdes.
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Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Ringsted kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen, 
rådgivningsafdelingen, er en stilling som 
sagsbehandler 40 timer ugentlig ledig til 
besættelse pr. 1.7.1981 eller efter nærme
re aftale.

Rådgivningsafdelingen består af 3 grup
per, hver med 1 gruppeleder, 3 sagsbe
handlere og 1 fast gruppesekretær. 
Arbejdet består i sagsbehandling indenfor 
bistandslovområdet i sager, hvor der er be
hov for en dyberegående behandling og 
vejledning.

Stillingen kan søges af personer med 
socialrådgiver- eller socialformidleruddan
nelse eller personer med kommunal ud
dannelse med DK I og II, kombineret med 
et indgående kendskab til bistandsområ
det og praktisk erfaring inden for samme. 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og vedkommende faglige 
organisation, idet optjent anciennitet kan 
forventes overført efter gældende regler. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Birgit 
Stage, tlf. 03- 61 20 50, lokal 372. 
Ansøgning bilagt eksamenspapirer og evt. 
anbefalinger stiles og indsendes senest 
den 24. juni 1981 til 
Ringsted byråd 
Rådhuset 
4100 Ringsted

Fyn

Ørbæk kommune 
Vikar til rådgivergruppen
En stilling som vikar i rådgivergruppen i 
perioden 22. juni - 8. november 1981 øn
skes besat af socialrådgiver/kommunalt 
udannet sagsbehandler.

Nærmere oplysninger ved henvendelse til 
socialrådgiver Jytte Dueholm/socialin- 
spektør Claes Andersen, tlf. (09) 33 11 55.

Ansøgning indsendes senest den 17. juni 
til det sociale udvalg, Ørbæk kommune, 
Stationsvej 15, 5853 Ørbæk.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

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

Østjylland

Vejle amtskommune 
Socialrådgiverfuldmægtig
1 stilling som socialrådgiverfuldmægtig i socialcentrets familieafdeling er ledig til be
sættelse snarest.

Arbejdet omfatter tilsyn med 4 alkoholambulatorier og koordinerende opgaver vedrøren
de socialrådgivning på sygehusene, faglig rådgivning til og vejledning af socialrådgivere 
(ca. 25 personer), samt opbygning og tilrettelæggelse af amtskommunens samlede ind
sats mod alkoholmisbrug, herunder samarbejde med kommuner, institutioner, læger, pa
tientforeninger m.fl.

Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver med erfaring inden for området, helst med 
årskursus.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og 
Dansk Socialrådgiverforening med aflønning på skalatrinene 27, 29, 31 og 34. 
Ansøgningsfrist 24. juni 1981.

Ansøgningen bedes mærket j.nr. 4-13-2-02-15-80.

Socialrådgivere på Alkoholambulatorier
4 stillinger som socialrådgivere i socialcentrets familieafdeling med tjeneste indtil videre 
ved alkoholambulatorierne i henholdsvis Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle er ledige 
til besættelse efter nærmere aftale.

Ambulatorierne har hidtil haft åbent fra 4 til 8 timer ugentligt, men vil fremover have 
åbent 4 timer dagligt, mandag til fredag. Da stillingerne er fuldtids, tænkes den resteren
de del af tiden anvendt til opfølgning af ambulatoriearbejdet, samarbejde med kommuna
le myndigheder, læger og institutioner samt deltagelse i forskellige former for oplys
ningsarbejde i hele amtet. Arbejdet på ambulatorierne koordineres af en socialrådgiver
fuldmægtig i familieafdelingen.
Til hvert ambulatorium er desuden knyttet sygeplejerske (halvtid), sekretær (halvtid) og 
læge (5 timer pr. uge).

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, hvoraf nogle må påregnes henlagt uden for normal ar
bejdstid.

Stillingerne ønskes besat med socialrådgivere med erfaring inden for området. 
Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og 
Dansk Socialrådgiverforening.
Ansøgningsfrist 24. juni 1981.
Ansøgningen bedes mærket:
Ambulatoriet i Fredericia: j.nr. 4-13-92-1-81.
Ambulatoriet i Horsens: j.nr. 4-13-92-2-81.
Ambulatoriet i Kolding: j.nr. 4-13-92-3-81.
Ambulatoriet i Vejle: j.nr. 4-13-92-4-81.

Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne fås ved henvendelse til afdelingsleder P. 
Hviid Mikkelsen, tlf. 05- 83 53 33, lokal 1536.

Alle ansøgninger med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af 
eksamensbeviser og anbefalinger skal indsendes til:
Løn- og personaleafdelingen 
Damhaven 12 
7100 Vejle

Sagsbehandler
S Midtdjurs 

KOMMUNE
Ved Midtdjurs kommune opslås en ledig stilling som sagsbehandler pr. 1. juli 1981 eller 
snarest derefter.

Stillingen er normeret med 40 timer ugentligt og aflønnes efter gældende aftale mellem 
de forhandlingsberettigede organisationer.
Arbejdet omfatter bl.a. bistandslovens områder vedrørende kontanthjælp, børn og unge, 
rådgivning og vejledning, hjælpemidler, fysiskfpsykisk handicappede samt forberedelse 
af førtidspensionsansøgninger.
Nærmere oplysninger om stillingens indhold m.v. kan indhentes på tlf. (06) 3914 22, lokal 
255, Frans Pedersen.

Ansøgning bilagt eksamensbevis, evt. anbefalinger m.v. indsendes til
Midtdjurs kommune, Løn- og Personalekontoret, Bugtrupvej 31, 8560 Kolind, senest den
23. juni 1981.
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Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Kriminalforsorgen
En stilling som vikar for en forsorgsassi
stent (barselsvikar) i lønramme 14/17 ved 
Kriminalforsorgen, Ny Allégade 9, 6100 
Haderslev er ledig fra den 1.7.1981.

Ansøgning sendes til Kriminalforsorgen, 
Ny Allégade 9, 6100 Haderslev. 
Ansøgningsfristen udløber 14 dage efter 
opslaget.

Sidste frist
for indrykning af s t i l lin g s a n n o n 
c e r  vil for følgende numre være:

Sidste frist: Udkommer:
nr. 14: 24. juni 8. juli
nr. 15: 8. juli 22. juli
nr. 16: 22. juli 5. august
nr. 17: 5. august 19. august
nr. 18: 19. august 2. september
nr. 19: 2. september 16. september
nr. 20: 16. september 30. september
nr. 21: 30. september 14. oktober
nr. 22: 14. oktober 28. oktober
nr. 23: 28. oktober 11. november
nr. 24: 11. november 25. november
nr. 25: 25. november 9. december
nr. 26: 9. december 23. december

Sønderjylland

Erhvervsvejleder
En midlertidig stilling som erhvervsvejle
der er ledig til besættelse pr. 1/8 1981 ved 
arbejdsformidlingen i Haderslev med tje
nestested indtil videre ved afdelingskonto
ret i Aabenraa.
Tlf.: 04- 52 69 20.
Lønramme (bruttoløn -=- pensionsbidrag) 
kr. 106.623- kr. 143.268.
Ansættelse finder sted inden for den of
fentlige arbejdsformidling, og ansøgere 
må foruden gode almene kundskaber have 
bredt kendskab til erhvervs- og samfunds
forhold som baggrund for at varetage dels 
individuel erhvervsvejledning, dels at yde 
bistand ved erhvervsorientering i folke- og 
gymnasieskoler samt ved ungdomsunder
visningen m.v.
Fyldig orientering om arbejdets art er an
givet i artiklen Erhvervsvejleder i erhvervs
kartoteket, der findes på folkebiblioteker
ne.
Ansøgning med oplysning om alder, ud
dannelse og hidtidig beskæftigelse og bi
lagt fotokopier af evt. eksamensbeviser og 
anbefalinger stiles til arbejdsdirektoratet 
og indsendes til ovennævnte arbejdsfor
midlingskontor, hvorfra stillingsbeskrivel
se og oplysninger om løn- og pensionsfor
hold m.v. kan fås ved personlig, skriftlig el
ler telefonisk henvendelse.
Udløber den 15/6 1981.

DSkommentar: For kort ansøgningsfrist.

Vestjylland

Esbjerg kommune

Socialrådgiver, vikariat
På grund af medarbejders orlov indtil 31/5 1982 er en stilling som vikar ved Ungdomsråd
givningen i Esbjerg kommune ledig til besættelse hurtigst muligt.
Arbejdet består i opsøgning, rådgivning og tilbud om behandling af socialt og psykisk be
lastede unge, hvorfor ansøgere, der vil kunne arbejde selvstændigt og utraditionelt, samt 
indgå i samarbejdet med de øvrige medarbejdere, vil blive foretrukket.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Social
rådgiverforening og Kommunernes Landsforening.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lederen af Ungdomsrådgivningen, Ole 
Henriksen, Havnegade 1, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 13 30 66.
Ansøgningen bedes indsendt til personalekontoret, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Es
bjerg, inden 1. juli 1981.

Esbjerg kommune

Sagsbehandler og sagsbehandlervikar
En stilling som sagsbehandler ved en af Social- og Sundhedsforvaltningens rådgiver
grupper er ledig til besættelse den 1. juli 1981.
En stilling som vikar for sagsbehandler i forbindelse med barselsorlov er ledig pr. 1. sep
tember 1981 i 17 uger.
Stillingerne ønskes besat med kommunalt uddannede sagsbehandlere eller socialrådgi
veruddannede medarbejdere.
Arbejdsområdet vil være klientrettet rådgivnings- og bistandsarbejde og i samarbejde 
med de respektive rådgivergrupper at behandle og tage stilling til ansøgninger om hjælp i 
henhold til Bistandsloven og anden social lovgivning.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem Kommunernes Landsfore
ning og de respektive faglige organisationer.
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes 
sendt til Personalekontoret, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg inden 1. juli 1981.

DS kommentar: Dansk Socialrådgiverforening gør opmærksom på, at du inden ansøg
ning bør kontakte ALU eller de arbejdsløses kontaktperson i kredsforeningen, forat sikre 
dig, at længst ledig princippet overholdes.

Skolen for Fysioterapeuter 
Esbjerg
Skolen for Fysioterapeuter i Esbjerg søger 
i efteråressemestret 1981 timelærer i soci
allovgivning.
Et hold fysioterapistuderende skal under
vises i sociallovgivning i 30 timer, fordelt 
på semestrets 15 uger.
Ansættelse finder sted i henhold til Fi
nansministeriets cirkulære af 10. januar 
1980 om vederlæggelse m.v. af timelønnet 
undervisning.

Det forventes, at lærere deltager i 1-2 læ
rermøder pr. semester.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til skolen på telefon 05-14 43 00. 
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se, ansættelsessted, ansættelsesomfang 
og tidligere undervisningserfaring sendes 
til Skolen for Fysioterapeuter, Skolebak
ken 171, 6700 Esbjerg, senest den 24. juni 
1981.
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Genopslag 

Herning kommune 
Sagsbehandler/socialrådgiver
En stilling som sagsbehandler ved Her
ning kommunes administration med tjene
ste indtil videre ved social- og sundheds
forvaltningen er ledig til besættelse den 1. 
juli 1981.

Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver, en kommunalt uddannet sagsbe
handler eller en person med tilsvarende 
kvalifikationer.

Arbejdsområdet vil omfatte klientkontakt, 
rådgivning og sagsbehandling inden for 
bistandslovens rammer. Pågældende vil 
indtil videre blive tilknyttet en af social- og 
sundhedsforvaltningens behandlergrup
per.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og respektive orga
nisation.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til ekspeditionssekre
tær Frede Povlsen, tlf. 07- 12 20 00, lokal 
390.

Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse og uddannelse, bilagt kopi af 
eksamensbevis og anbefaling stiles til 
Herning byråds økonomiudvalg og indsen
des senest den 24. juni 1981 til:
Social- og sundhedsforvaltningen
Rådhuset
7400 Herning.

Bramming kommune 
Sagsbehandler
En heltidsstilling som sagsbehandler i 
social- og sundhedsforvaltningens bi
standsgruppe (visitation) er ledig til be
sættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet sagsbehandler, eller social
rådgiver med erfaring i sags- og klientbe
handling inden for bistandslovens ar
bejdsområde.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst.
Nærmere oplysning: Telefon (05) 17 33 88 
lokal 137 eller lokal 146.

Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæftigelse, samt kopi af

eksamensbeviser og andre relevante bi
lag, skal være kommunen i hænde senest 
den 24. juni 1981 og indsendes til: 
Bramming kommune 
Set. Knuds Alle 7 
6740 Bramming

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Nordjylland

Genopslag

Løgstør kommune
Assistent/overassistent/socialrådgiver
En stilling som heltidsansat sagsbehandler i social- og sundhedsforvaltningens 
bistandsafdeling er ledig til besættelse 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.

Ansættelse og aflønning finder sted efter den gældende overenskomst/aftale mellem 
Kommunernes Landsforening og vedkommende faglige organisation.
Ansøgning med oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse og bilagt dokumen
tation for gennemgået uddannelse og kopier af eventuelle anbefalinger o.l., indsendes 
således at modtagelsen har fundet sted senest den 25. juni 1981 kl. 9,00 til 
Løgstør kommunes økonomiudvalg 
Postboks 43 
Fredensgade 11 
9670 Løgstør

Esbjerg Socialpædagogiske 
Seminarium
Årsvikariat for praktikleder
Under en praktikleders orlov fra 1. august 
1981 til 1. august 1982 opslåes stillingen 
herved som et årsvikariat.
De med stillingen forbundne opgaver er 
dels vejledning/supervision af studerende 
i praktikperioderne, oprettelse af praktik
pladser, uddannelse af praktiklærere, dels 
undervisning i anvendelsesfag - evt. pæda- 
gogik/psykologi - på postgymnasialt nive
au.

Stillingen medfører en del rejser, hovedsa
gelig i Jylland.
Aflønning finder sted i henhold til finans
ministeriets 29. lønramme + bestillingstil
læg.
Ansøgere må have en for undervisningen 
relevant uddannelse, indgående kendskab 
til voksenundervisning og omfattende er
faringer og viden om det socialpædagogi
ske arbejdområde.
Ansøgning stilet til undervisningsministe
riet sendes til Esbjerg socialpædagogiske 
Seminarium, Fynsgade 2, 6700 Esbjerg 
snarest og senest den 15. juni 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Frederikshavn kommune 
Deltidsbeskæftiget sagsbehandler
En stilling som deltidsbeskæftiget sagsbehandler - 20 timer ugentlig - i social- og sund
hedsforvaltningens behandlergrupper er ledig til besættelse snarest.
Stillingen kan søges af kommunalt uddannede sagsbehandlere og socialrådgivere. Sags
behandleren vil fortrinsvis blive beskæftiget ved kontanthjælpsberegning/ekspedition 
samt rådgivning og vejledning i forbindelse hermed.

I bistandsafsnittet er der oprettet 4 behandlergrupper. Inden for de enkelte grupper er der 
til en vis grad foretaget opdeling i specialfunktioner.
Sekretærbistand er tilknyttet behandlergrupperne.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til overenskomst/aftale mellem HK/ 
Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening.
Tidligere erhvervet anciennitet vil i et vist omfang kunne overføres efter de i forannævnte 
overenskomst/aftale gældende regler.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt genpart af 
eksamensbevis og anbefalinger, indsendes inden 8. juli 1981 til:
Frederikshavn kommune, Borgmesterkontoret, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn. An
søgninger bedes mærket »Sagsbehandler«.

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.
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Kredsforeninger i 
Dansk Social- 
rådgiverforening

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

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

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

John Guldager
Afdelingskontor Jette Lyager
Vesterbrogade 62 A , 1. Jørgen Olsen
1620 København V
Tlf.: 01-226996
Kontoret åbent
tir. og tor. 9.30-12.30
ons. 14-18
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Tlf.: 01-222161
kl. 10-12
1. tirsdag i måneden Checkmøde sidste
dog 19.30 tirsdag i måneden

Københavns Kommunale 
Socialrådgivere (KKS)
Formand Øvrig bestyrelse:
Anna Marie Møller Thomas Lundsgård
Korsgade 62,4. Bente Espersen
2200 København N. Wilfred Lauritzen
Tlf.arb.: 01-137525 Erik Laursen
Tlf.prv.: 01-357042 Søren Bjarnø

Kjeld Boysen Møller 
K K S ’sKontor: Bente Møller
Vesterbrogade 15, 2. Gerd Augsburg
1620 København V. Suppleanter:
Tlf.: 01- 243334/15 Lisbeth Jørgensen
Kontoret åbent: Arne Christiansen
man., tor. og fre. 9-12 Helge Østergård
tir. 15-17, hvor formanden Sagsbehandler:
kan træffes. Steffen Petersen

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

Lone Hylander
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Vesterbrogade 62 A , 1. Jørgen Flyr
1620 København V
Tlf. 01-222161
Kontoret åbent
man. til tor. 9-12

Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag tlf. 01-143033
kl. 10-12 Checkmøde sidste
1. tirsdag i måneden tirsdag i måneden
dog 19.30



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

Kirsten Sperling 
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Slotsgade53,1., Kontoret åbent KariSelstrøm 
3400 Hillerød tir.-tor. 9-13 
Tlf.: 02-253526 ons. 9-11

Roskilde amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Anne Haarløv Jannik Sølyst Jørgensen
har orlov i perioden Inger Kjeldsen
1.5.-1.8.1981. Michael Olsen
Konstitueret formand Kelvin Nielsen
Bitten Kristiansen Nina Harboe
Skriftlig henvendelse 
til afdelingskontoret.
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Havnevej 5 U llaMaat
4000 Roskilde 
Tlf.: 02-370916
Kontoret åbent Telefontid
tir. 12.30-15.30 ons. 11-14
ons. 10-15
Arbejdsløse Kontakt
Møde hver onsdag Afdelingssekretæren
K l.10. Afd.kontorets tir. 13-16
lokaler. ons. 10-15

Vestsjællands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Flemming Bo Hansen Søren Clausen
Frederiksberg 7 Inge Hansen
4470 Svebølle Gitte Rahbæk Hansen
Tlf.arb.: 01-672151 Ditte W. Hansen
Tlf.prv.: 03-493395 Karen-Lis Jørgensen 
Arbejdsløse Astrid Vestergård
kontakt 
Søren Clausen
Tlf.arb.: 03-594271 Karen-Lis Jørgensen 
Tlf.prv.: 03-531750 eller Tlf.prv.: 03-586492.

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

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

Amdi Pedersen 
Bodil Halvorsen 
Anny Knudsen 
Birthe Haman

Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Danmarksgade 16, træffes
5000 Odense C man. 17-18
Tlf.: 09-146022
Kontoret åbent Afdelingssekretær
man. 12-16 John Koldegård
tir. ons. 9-13
A  rbejdsløse Længst ledig listen
møde hver tirsdag Fagpolitik
10-12
møde hver onsdag 
10-15

Sønderjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Jytte Bak Sørensen Birgit Rasmussen
Hørløkkevej 23 Verner W. Hansen
6500 Vojens Annemarie Hansen
Tlf.arb.. 04-541676 Hans H. Grundt
Tlf.prv.: 04-542269 Åse Jessen-Hansen

Britta Hestrup Hansen

Afdelingskontor 
Havnevej 26 
6200 Åbenrå 
Tlf.: 04-627311 
Arbejdsløse 
Henvendelse til 
kredsformanden 
Tlf.arb.: 04-541676 
Tlf.prv.: 04-542269

Ribe amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Skovgård Birthe Poder
Krogvej 1 Merete Dam
6720 Nordby Fanø Ulla Laursen
Tlf.arb.: 05-123066 Britta Martinsen
Tlf.prv.: 05-162657 Anette Nielsen

Bente Damkjær
Afdelingskontor 
Jernbanegade 50 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 05-135338 
Kontoret åbent 
ons. 9-11
Arbejdsløse Længst ledig liste
møde hver tirsdag checkmøde den 2.
10-13 på afdelings- tirsdag i hver måned
kontoret.

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

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

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

Karen Schlessinger 
Afdelingskon tor Bestyrelsesmedlem
Rosensgade 22 træffes
8000 Århus C man. lige uger 19.30-22.30 
Tlf.: 06-130444 tir. ulige uger 17.00-19.00 
Kontoret åbent 
man.-tor. 9-14
fre. (ALU) 10-12 Afdelingssekretær

Kurt Eriksen 
Telefontid 

man.-tor. 9-13
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver 2. og 4. tirsdag Checkmøde sidste 
9-13, Rosensgade 22 tirsdag i hver måned

9-12
Ringkøbing amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Ole Gregersen Lars Thøger Jensen
Spøttrupvej 6, st.tv. Eva Hallgren
Tjørring Finn Jensen
7400 Herning Lars Vestergård
Tlf.arb.: 07-413080 Randi Færge
Tlf.prv.: 07-267684 Bodil Møller
Afdelingskontor 
Nørregade 30, l.th.
7500 Holstebro 
Tlf.: 07-413080
Kontortid: Afdelingssekretær:
onsdag kl. 13-17 Ole Gregersen

Telefontid: Bestyrelsesmedlem
fredag 10-12 på træffes 1. onsdag i
tlf. 07-267684 hver måned kl. 19-21
Arbejdsløse
Henvendelse til
afdelingssekretæren

Viborg amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Bente Laursen Le if Christensen
Ottingvej 7 Inger Andersen
7881 Balling Randi Nielsen
Tlf.arb.: 07-592377 Bjørn Båstrup
Tlf.prv.: 07-581149
Afdelingskontor Afdelingssekretær
St. Set.Hansgade 8B Ole Gregersen
8800 Viborg 
Tlf.: 06-613435 
Kontortid:
Tirsdag kl. 13-17 
Telefontid:
Fredag 10-12 på 
Tlf.: 07- 267284
Arbejdsløse Længst ledig liste
Henvendelse til Kontakt afdelings
afdelingssekretæren sekretæren

Nordjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Frederik Bulow Christensen Lis Carlsen
Snerlevej 1, 2.th. Steen Pedersen
9000 Ålborg Dorrit Roos
Tlf.arb.: 08-164822 FinnVosgerau
T lf. prv.: 08-166469 Jens Iversen

Elin Bak 
Emmy Vad Sørensen 

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

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

Færøerne
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Turid Dahl Elsba Olsen
Hoydalsveg 20 A
3800 Thorshavn
Tlf.arb.: 04215480
Tlf.prv.: 04213122

Arbejdsløsheds- Pensionskassen
kassen PK A

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

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