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Urafstemning
Det er nu på tide at lade foreningens medlemmer blive 
hørt.

Efter »forhandlinger« med arbejdsgiverparterne, hvor den 
efterhånden så kendte nej-politik endnu engang blev præ
senteret, er det efter H B ’s vurdering ikke muligt at komme 
videre ad denne vej, uden at vi klart tilkendegiver, at vi vil 
holde os inden for det hidtidige lønrammeforløb og samti
dig give afkald på den lønsum, der eksisterede til rådighed
stillægget.

Dette ligger så langt fra vore oprindelige krav, at en ende
lig stillingtagen er umulig, uden at medlemmerne er hørt. 
Medlemmerne høres i form af en urafstemning, således at 
alle kan, skal og bør deltage. . H B’s oplæg til situationen 
er, at der kæmpes videre efter 1.8.81, på trods af, at med
lemmerne er bekendt med, at der ikke fra Dansk Social
rådgiverforening vil blive ydet lockout understøttelse.

Hvad enten det bliver et nej eller et ja til at gå i lockout pr. 
1.8.81, skal H B  i forhandlinger efter den 17. juli, hvor re
sultatet skal afleveres. I den mellemliggende periode er det 
nødvendigt med fortsat aktivitet, ikke mindst i de kommu
ner, som vil blive ramt af lockouten. Mange steder er der 
allerede kommet meldinger om, at man må indstille det so
ciale arbejde fuldstændigt pr. 1.8.81.

Der afholdes medlemsmøder i alle kredsforeninger i denne 
uge. M ød op og vær med til at lægge linierne for den kom
mende tids aktiviteter.

Carsten Riis, 
næstformand
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Strejkeorientering

2200 socialrådgivere 
trues med lockout
Den 1. august udelukkes socialrådgivere over hele landet fra deres ar
bejdsplads - og må derefter gå på bistandshjælp.
De komunale og amtslige arbejdsgive
re har varslet lockout mod ca. 2200 
medlemmer a f Dansk Socialrådgiver- 
forening. Lockouten træder i kraft 
lørdag den 1. august ved døgnets be
gyndelse, står der i de fire enslydende 
lockout varsler, som DS modtog fra 
K L , FK K A , Amtsrådsforeningen og 
Frederiksberg kommune. Varslerne 
kom den 29. juni, og bekræftede alle
rede flere dage gamle forlydender i 
pressen om, at en optrapning a f kon
flikten var på vej.
Dansk Socialrådgiverforening har ik 
ke penge til at financiere en storlock
out.

- I forvejen koster konflikten os 5 
m iil. kr. om måneden, og arbejdsgi
vernes lockout vil betyde en yderligere 
udgift på 12 m iil. kroner om måne
den. Det kan vi ikke klare økono
misk, siger hovedbestyrelsesmedlem 
Henrik Mathiesen.

- Om konflikten skal fortsætte via b i
standshjælp til vore medlemmer er 
først og fremmest et spørgsmål, som 
de berørte socialrådgivere må tage 
stilling til.

- A t de lockoutede kommer på bi
standshjælp kan betyde at socialråd
giverforeningen kommer til at stå 
langt stærkere, idet den ikke længere 
har presset om at skulle skaffe penge 
til konflikten. Det er helt givet, at ar
bejdsgiverne spiller højt spil og regner 
med, at vi vil krybe til patten, siger 
Henrik Mathiesen.

Vurderingen af arbejdsgivernes mo
tiver for lockouten deles af næstfor
mand i DS, Carsten Riis:

- De spiller højt spil. Lockouten er en 
raslen med sablerne for at gøre os 
nemmere at forhandle med. Jeg tror 
ikke, at arbejdsgiverne venter lockou
ten bliver en realitet, siger han.

- Lockouten vil komme arbejdsgiver
ne selv til skade. Det vil være uover
skueligt for kommunerne at klare sig. 
Der, hvor der i øjeblikket er strejke, 
er systemet i realiteten brudt sammen. 
Man udbetaler penge, men behandlin
gen af klienter er reelt ophørt, siger 
Carsten Riis.

I h o v e d a fta le n  mellem Kommunernes La nd sforen in g  og Dansk S o c ia lr å d 

g iv e r fo re n in g  h a r p a rte rn e  anerkendt hinandens r e t  t i l  a t  v a r s le  og 

ivæ rksæ tte  a rb e jd ss ta n d sn in g , herunder lo c k o u t  og boykot.

Kommunernes La n d sfo re n in g  v a r s le r  i  overensstem m else hermed lo c k o u t  

og boykot med v irk n in g  f r a  lø r d a g , den 1. august 1981 ved døgnets  

begynde lse .

Lockouten omfatter ikke-tjenestemandsansatte medlemmer af Dansk 
Socialrådgiverforening, der den 3o. juni 1981 er beskæftiget eller- 
senere tiltræ der beskæftigelse ved,forvaltninger i  kommuner, der 
t i l  Kommunernes Landsforenings lønudvalg har afgivet bemyndigelse 
t i l  med bindende virkning at indgå overenskomst for vedkommende 
kommune, og som er ansat i  henhold t i l  afta le  af 5. januar 1978 
vedrørende løn- og arbejdsforhold for socialrådgiveruddannet personale 
i  kommuner uden for hovedstadsområdet.

Lockouten o m fa tte r  endv idere  s o c ia lrå d g iv e re  an sa t i  de 9 kommuner, 
d er e r  o m fa tte t a f  den a f  Dansk S o c ia lrå d g iv e r fo re n in g  iv æ rk s a tte  

a rb e jd s s ta n d s n in g .

Boykotten  o m fa tte r  b e s k æ ft ig e ls e  a f  medlemmer a f  o rg a n isa tio n e n  ved  

t je n e s te s te d e r , de r e r  o m fa tte t  a f  lo c k o u tv a r s le t .

Undtaget fra  lockout og boykot er socialrådgivere ansat i  henhold 
t i l  overenskomst vedrørende løn- og øvrige ansættelsesvilkår for  
socialrådgiveruddannet personale, der ansættes t i l  varetagelse af 
m idlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i  klienters hjem 
i  medfør af bestemmelserne i  bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 1 
e lle r  § 4o, stk. 2.

Lockout-varslet fra  Kommunernes Landsforening. Desuden er der modtaget 
lockoutvarsler fra  Frederiksberg kommune, fra  Foreningen a f  Kommuner i K ø
benhavns amt, og fra  Amtsrådsforeningen. I  Amtsrådsforeningens lockout
varsel påpeges det, at »Arbejdsstandsningen omfatter dog ikke de arbejdsområ
der i amtskommunerne, hvorom der allerede mellem Amtsrådsforeningen og 
DS er indgået aftale om konfliktfriholdelse, jvf. hovedaftalens § 5, stk. 5....

Endvidere omfatter arbejdsstandsnin
gen ikke socialrådgivere ansat i hen
hold til overenskomsten fo r  ikke-reg- 
lementansat pædagogisk personale 
samt socialrådgivere ved døgninstitu
tioner a f  31. august 1978, jvf. § 1 i 
overenskomsten a f 8. januar 1980.

Arbejdsstandsningen omfatter ikke 
socialrådgivere ved selvejende institu
tioner, hvormed amtskommunerne 
måtte have indgået driftsoverens
komst«.
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Strejkeorien tering/A rhus

Fysisk blokade 
i Århus
De 138 strejkende socialrådgivere i 
Århus har set sig nødsaget til at lave 
demonstrationer ved de 8 bistand
skontorer inden for kommunen på 
skift.
Demonstrationer sker i protest mod 
Århus kommunes optrapning af 
konflikten i form af tjenestlige ordrer 
til alle tjenestemænd på leder og mel- 
lemleder-poster i socialforvaltningen.

I ordren hedder det, at de skal med
virke ved bistandskontorernes udvi
dede nødbetjening af klienterne i for
nødent omfang. 48 tjenestemænd i 
den centrale forvaltning og 23 tjene
stemænd på områdekontorerne er be
rørte af den tjenestlige ordre, der be
tyder, at folk fra f.eks. dagpleje-for
midlingen kan blive sat til at betjene 
klienter.

Hensigten med socialrådgivernes de
monstrationer er at overbevise tjene- 
stemændene om, at de skal undlade at 
påtage sig det konfliktramte arbejde. 
For dermed at fastholde en effektiv 
strejke.

Århus-socialrådgivernes strategi er, at 
de først aftenen før beslutter, hvor de 
vil demonstrere den følgende morgen - 
for at undgå, at tjenestemændene mø
der før demonstranterne. Allerhelst 
ser socialrådgiverne selvfølgelig, at 
tjenestemændede nægter at udføre 
det konfliktramte arbejde eller melder 
sig syge.

De strejkende socialrådgivere i Arhus startede demonstrationsrunden foran områdekontor Risskov, hvor tre a f  socialfor
valtningens tjenestemænd, herunder en socialoverlæge, var beordret til at overtage socialrådgivernes arbejde. Socialråd
giverne gav udtryk fo r  deres mishag med råbekor, megafon-hyl, bilhorn fra  fem opmarcherede biler, men selv om strej
kebryderne tydeligvis var påvirkede a f presset, fortsatte de deres klientbehandling til lukketid - også selv om tillidsfolk 
indtrængende havde opfordret dem til at holde sig fra  strejkeramt arbejde.

Dagen efter indledte en gruppe strejkende socialrådgivere fysisk blokade mod områdekontor Risskov, da strejkebryderne 
forsøgte at komme ind. Det lykkedes at forhindre skruebrækkernes adgang til arbejdspladsen, og op ad formiddagen be
sluttede den fungerende socialinspektør på områdekontor Risskov at lukke kontoret.

En række klienter, som ikke kunne få  deres sag behandlet, henvendte sig til Socialafdelingen fo r  at klage. Her blev det 
lovet, at kontoret ville blive eenåbnet.

Områdekontor Risskov åbnede sidst 
på formiddagen, og den fungerende 
socialinspektør forsøgte at klare ud
betalingerne selv. To ledende embeds- 
mænd fra  socialafdelingen forsøgte 
senere at komme ind fo r  at udføre 
konfliktramt arbejde, men blev stop
pet a f  demonstranterne. Politiet pas
serede flere gange områdekontor R is
skov under aktionen, men holdt sig 
passivt.



Strejkeorientering

Delte meninger om
fortsat konflikt 
efter lockout
T o  ud af tre tilfældigt udvalgte, ikke strejken
de kommuner siger ja til fortsat kamp.
Arbejdsgivernes trusler om lockout a f ca. 1600 social
rådgivere pr. 1. august har for alvor bragt de ikke- 
strejkende ind i konflikten. Diskussionen kører livligt 
rundt om i landet. Socialrådgiveren har talt med re
præsentanter for tre tilfæ ldigt valgte kommuner for at 
vejre stemningen, og for at høre, hvordan man hidtil 
har grebet tingene an under konflikten.

Meldingerne fra de ikke strejkende kommuner Vojens, 
Køge og Thisted viser, at et flertal tilsyneladende er 
parate til at fortsætte konflikten også efter, at lockou
ten bliver en realitet den 1. august, om fornødent på 
bistandshjælp.
Vojens kommune i Sønderjylland har 
7 socialrådgivere på lønningslisten. 
A f  dem er tre overenstkomstansatte, 
og således berørt a f lockout truslerne. 
Tillidsm and Kurt Christiansen oply
ser, at alle socialrådgivere i Vojens 
har modtaget rådighedstillæg.

- Vore aktiviteter under konflikten 
har primært koncentreret sig om at 
lægge pres på de lokale politikere. Så
ledes har klubben tre gange skrevet til 
kommunalbestyrelsen. V i gjorde op
mærksom på at vi fortsat mener os 
berettiget til rådighedstillægget ud fra 
det stigende arbejdspres, og vi gjorde 
opmærksom på, at vor løn, selv med 
rådighedstillægget, ikke er lige så høj 
som de kommunalt uddannede sags
behandlere, som i vor kommune alle 
er overassistenter. V i kræver derfor li
ge løn for lige arbejde. V i opfordrede 
på den baggrund kommunalbestyrel
sen til at opfordre K L  til at indlede 
forhandlinger med DS, samt at op
fordre til at modvirke lønnedgang, 
fortæller tillidsmanden.

Komunen svarede, at forhandlings
retten lå hos K L , hvorfor man ikke 
ønskede at blande sig i de igangvæ
rende forhandlinger.

Socialrådgivernes reaktion var at 
nægte at tage ikke beordret overarbej

de, at nægte at benytte egen b il i ar
bejdet, og at udmelde sig af flex- 
systemet. Kommunen har siden 
skriftligt pålagt socialrådgiverne at 
indmelde sig i flex-systemet. H K ’erne 
i Vojens har støttet op bag socialråd
giverne ved støtteskrivelse til byrådet 
og ved pengeindsamling.

Socialrådgiverne i Vojens udtrykker 
vilje til fortsat konflikt, om fornø
dent på bistandshjælp eller private 
ressourcer.

Samtidig gør man opmærksom på, at 
skal der indbetales flere penge til DS, 
foretrækker man en forhøjelse af 
strejkekontingentet frem for en ind
samling.

Køge kommune i Roskilde amt har 10 
socialrådgivere ansat. A lle  10 er over
enskomstansatte, oplyser tidligere til
lidsmand U ffe  Munk.

- Klubben manifesterede så tidligt 
som i april, at man anså det for rig
tigst at varsle optrapning a f konflik
ten. På det tidspunkt blev der dermed 
taget positiv stilling til spørgsmålet 
om en forhøjelse af strejkekontingen
tet.
- Den varslede storlockout er løseligt 
drøftet. V i måtte konstatere et min
dretal for at fortsætte konflikten på 
bistandshjælp, bl.a. på grund a f uo

verskuelige økonomiske tab for den 
enkelte, fortæller U ffe  Munk.

T il trods for, at klubmedlemmerne 
bor meget spredt i området, har der 
været nogle aktiviteter udover mær
kesalg. Således er der fremstillet en 
pjece til kolleger og klienter, og klub
ben har deltaget i en lokal støttefest i 
samarbejde med en typograf-støtte- 
komite. H K ’erne i Køge har vist rime
lig opbakning omkring konkrete ak
tiviteter.

Også i Køge beklager man sig over 
kommunikationen. På kredsplan går 
det udmærket, men på landsplan fly
der de for langsomt og for ringe, me
ner man i Køge.

I Thisted kommune i Viborg amt er 
der 10 socialrådgivere ansat, heraf en 
tjenestemand. Der har ikke været ud
betalt rådighedstillæg i Thisted, oply
ser kontaktperson Peter Apolio.

- Aktivitetsniveauet har ikke været så 
højt på grund a f sygdom, barsel og 
ferie. Dog ydede vi i konfliktens start 
en dagløn til strejken samt holdt et 
kort fagligt møde. Den 16.6. tog vi til 
Skive for der at drøfte situationen 
med andre fagfæller. De, som var fo r
hindret i at deltage, gav et tilskud på 
størrelse med deltagernes løntræk, 
fortæller Peter Apolio.

Thisted-klubbens medlemmer bekla
ger sig lid t over størrelsen a f strejke
kontingentet, men er dog villige til at 
betale. De to tilstedeværende på inter
view-tidspunktet udtrykte villighed til 
at tage konsekvensen a f arbejdsgiver
nes lockout varsel og fortsætte kon
flikten efter 1. august på bistands
hjælp.

Også i Thisted savnes der hurtige in
formationer fra centralt hold.
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Tillykke til strejken
I Århus blev strejkens 2 måneders dag marke
ret med taler, filmforevisning, lagkage og bør- 
nefest.
Det lønner sig at kæmpe. Og man slås bedre, hvis man osse har det 
sjovt.

I Århus blev strejkens 2 måneders dag markeret med fuldt drøn. 
Næsten alle de almindelige strejkeaktiviteter blev suspenderet, og 
efter fællesmødet lagde vi ud med morgenkaffe i arbejdsgrupper
ne inden vi sammen så Stilladsarbejderfilmen - en både stærk og 
varm og sjov oplevelse.

Vi spiste fælles udendørs frokost (mere luxuriøs end strejkeøkono
mien egentlig tillader det) - vi sang fødselsdagssang, lavet til lejlig
heden, råbte hurra og lyttede rørt til fødselsdagstalen, som er op
trykt nedenfor. Strejken var i dagens anledning personificeret ved 
en lille rød kludedukke.

Om eftermiddagen var børnene inviteret med. V i boltrede os i lag
kager, sodavand og kaffe - der blev sunget og overrakt små sjove 
gaver til fødselaren - og vi dansede og legede sanglege i gården til 
harmonikamusik.

Det var en god dag for strejken.

Kære Strejke
Tillykke med fødselsdagen. Vi er 
samlet her fo r  at fejre din 2-måneders 
dag, og jeg, din mor, vil benytte lej
ligheden til at fortælle, hvor meget du 
trods din unge alder allerede har bety
det fo r  mig.

Det er meget naturligt på denne dag at 
se lidt tilbage. D in far, Karlo Luske- 
buks, og jeg havde jo  haft dig i tan
kerne længe, fø r  vi blev enige om at 
gøre noget ved sagen. Vi havde gået 
hånd i hånd i mange år og de fleste 
betragtede os vist som det fuldendte



Strejkeorientering. . .

Strejke-nyt landet rundt
par. Jeg havde gang på gang bøjet 
mig fo r  fars luner. Fo r at klare krisen 
i vort forhold, blev vi enige om at op
rette en ægtepagt eller overenskomst, 
som vi kaldte det. Det havde vi efter
hånden prøvet flere gange, men her 
op til vores sidste OK-forhandlinger 
havde jeg gået svanger med tanken 
om at vores forho ld  skulle bære frugt.

Far havde nogle andre forestillinger 
om dig end jeg havde. Hans forvent
ninger syntes jeg nærmest lignede et 
lille misfoster, som jeg slet ikke kunne 
leve med og holde a f - sådan noget, 
som ikke engang en mor kan elske, 
ville jeg ikke lægge krop til. Derefter 
tog jeg den beslutning at vore veje 
måtte skilles - at jeg måtte forlade K L  
og selv opfostre dig, lille Strejke.
Inden vores forhold  brød helt sam
men var vi til mægling hos en stor 
mand, der ville forsøge, om vi da ikke 
kunne blive sammen, men det var fo r
gæves, vi var vokset fo r  langt fra  hin
anden - jeg havde mine generelle og 
specielle krav, men din fa r stod stejlt. 
A lle  strabadserne betød, at jeg gik 10 
dage over tiden, så skred fa r og så 
kom du, lille Strejke.

Du kom til verden en dejlig forårs
dag, og mine venner landet over gra
tulerede med telegrammer og hilsner. 
Da fa r  og jeg gik fra  hinanden, faldt 
mit hidtidige forsørgelsesgrundlag jo  
bort, men der stod mange parat med 
større eller mindre bidrag.

Du var fra  starten et stort og velskabt 
barn med masser a f  livskraft. Du er i 
aktivitet døgnet rundt, du har holdt 
mig vågen mangen en nat, men du har 
osse været mig til megen glæde og in
spiration. Du har allerede prøvet 
mangt og meget, du har vist, at du 
kan stå på egne ben. Du har tænder, 
og du har vist, at du kan bide fra  dig - 
du er fo r  alvor kommet i den alder, 
hvor du ved, hvad du vil - og allerede 
nu er det tydeligt, at vi vil det samme. 
Jeg er stolt a f dig.

Men din far, lille Strejke, vil jo  slet ik
ke vedkende sig din eksistens. Han 
nægter helt at tage ansvaret fo r  dig, 
men det kan jeg såmænd osse godt 
forstå - du ligner ham jo  slet ikke.

Jeg vil slutte min lille tale til dig, kære 
Strejke, med at sige, at selv om jeg 
ved, at vi ikke skal blive sammen al
tid, er der ikke meget, der tyder på, at 
vi skal skilles lige med det første. Men 
hvor du end flytter hen efter din tid 
hos mig, håber jeg, du må bringe lyk
ke,glæde og kampmod.

Skal vi udråbe et trefoldigt leve fo r  
vores allesammens Strejke.

Odense:
Der har været reception i de nye fag
foreningslokaler med efterfølgende 
vellykket fest. Der er udarbejdet arti
kel til »Socialrådgiveren« om Odense- 
situationen.

Tjenestemændene er indkaldt til ori
enterende møde med ledelsen om
kring deres loyalitetspligt.

Planlagt buskampagne i fire dage i de 
store kystbyer - i de enkelte byer laves 
der optog gennem gaderne og bussen 
fungerer som informationscentral.

Vedr. tjenestemændene er tidl. sus
pension af tjenestemandsferie trukket 
tilbage, men der er nu givet pålæg til 
tjenestemændene på gulvet. DS har 
pålagt tjenestemændene skriftligt ik
ke at påtage sig strejkeramt arbejde, 
og tillidsmanden har afleveret dette til 
ledelsen - der afventes resultat a f for
handlinger mellem ledelse og DS.

T id l. nævnte omrokeringer af ar
bejdsfordelingen i forvaltningen i 
sommerferieperioden medfører ikke 
automatisk, at der bliver udført strej
keramt arbejde, idet de strejkeramte 
CPR-numre fortsat betragtes som så
dan. Derimod vil der blive tale om af
ledt strejkeramt arbejde, idet ledelsen 
vil forlange arbejdet udført for ferie
rende tjenestemænd, man normalt ik
ke sidder i gruppe med. DS og H K  
centralt har haft møde vedr. oven
nævnte, H K  finder ledelsens frem
færd problematisk og vil drøfte dette 
med H K  lokalt.

På kredsmedlemsmøde blev det be
sluttet, at alle problemer omkr. strej
keramt arbejde fremover skal fo r
handles mellem DS centralt og K L, 
dette er meddelt ledelsen d.d. samt 
forslag om indgåelse a f beredskabsaf
tale. H K  har afleveret protest mod le
delsen men har ellers intet foretaget 
sig. Tjenesteordrerne til de menige 
forsøges nu effektueret. Tjeneste
mændene siger nej og er blevet indbe
rettet. DS centralt orienteres. Man ag
ter lokalt at stå fast mod arbejdsgiver
nes benhårde politik, som giver sig 
udslag i, at man også forfølger nogle 
tjenestemænd individuelt.

Der er lokalt indsamlet 90.000 kr., og 
der er strejkeavis under udarbejdelse. 
Strejkebussen er sidst på ugen nået til 
Fåborg.

Københavns amt:
Man har haft besøg a f Københavns 
amts repræsentant i forhandlingsde
legationen den 26.6. Sendt telegram 
til HB, hvori der opfordres til at hol
de fast i lønramme 18 kravet, og man 
er parat til at kæmpe videre på trods 
af lockout situationen.

Ellers intet nyt fra Københavns amt, 
som har været svære at træffe.

Holbæk:
Planlægger gigantisk DS-sommerlop- 
pemarked og gøgl i Holbæk den 
18.7., idet man håber at mobilisere de 
ikke strejkende kolleger omkring det
te arrangement.
Var på Roskilde-festivalen med revy 
med bl.a. boksekamp mellem K L  og 
DS.

E r v illig  til at fortsætte kampen - min
der om, at de økonomiske konsekven
ser først melder sig pr. 1.9.

Har indhentet oplysninger fra de om
liggende kommuner om disses hold
ninger til lock-outen. Der har indtil 
nu været positive tilbagemeldinger.

Svendborg:
Kommunen har nu to ubesatte vikari
ater. Det drejer sig om stillinger, der 
hidtil har været besat a f HK-persona- 
le. Ledelsen ønsker, at besættelse af 
disse vikariater skal afvente konflik
tens ophør.

Der blev i ugens løb givet tjenesteor
dre til ledende tjenestemænd fra an
dre afdelinger om at udføre strejke
ramt arbejde.

Generelt er moralen god, og de strej
kende er indstillet på at kæmpe vide
re.

7



Strejke-nyt.. .

Ålborg:
Først på ugen udkom den første loka
le strejkeavis. Derudover har der i 
ugens løb været drøftet tilbage til ar
bejde problematikken specielt på 
amtsarbejdspladserne. Der har været 
mæglingsmøde mellem H K  og ar
bejdsgiverne på amtet omkring afledt 
strejkeramt arbejde. Der er endnu in
gen konklusion.
Skurevognsprojektet er ophørt efter 
en måned i funktion.
Der er indsamlet 75.000 kr. lokalt.

Den 26.6. er der sendt opfordring til 
H B  om at stå fast på kravene (se ord
lyd Århus).
Ugen sluttede med medlemsmøde 
med deltagelse a f Henrik Mathiasen.

Fredericia:
Map planlægger skurevognsprojekt a 
la Århus med start 8.7.

Har lavet rejsehold, som tager ud til 
andre socialrådgiverarbejdspladser og 
er igang med runden.

Pressegruppen har lavet en pjece til 
husstandsomdeling.

Har den 26.6. sendt telegram til HB  
vedr. forhandlingerne, dette er ensly
dende med Århus.

Grindsted:
Bette nøk bod på markedet i Tarm 
åbnet med bl.a. egne producerede 
materialer.
Aktionsdag foran rådhuset d. 25.6. 
med bl.a. løbesedler + plancher.

Man vil i Grindsted forsøge en lokal 
forhandling om feriespørgsmålet gå
ende ud på at man kan holde ferie 
som er planlagt fra første arbejdsdag 
efter strejkeophør.

Grenå:
Har arbejdet med problematikken til
bage til arbejde. Vellykket støttefest 
gav såvel psykisk såvel som økono
misk overskud. (1600 kr.). V il evt. ar
rangere strejkeorienteringsløb for de 
strejkende i Århus.

Drøftet forhandlingerne. Enige om at 
fortsætte konflikten, hvis m ini
mumskravet lønramme 16 ikke opnå
es.

V il intensivere det lokale oplysnings
arbejde.

Er stadig effektive, med godt frem
møde tre dage ugentlig.

Ballerup:
Holder faglige kurser hele ugen med 
deltagelse a f fo lk fra HB. 
Indsamlinger om eftermiddagen på S- 
togsstationer.

Evaluering. Enighed om oppriorite
ring a f kontakten til andre klubber 
for at oplyse om strejken. 
Diskussionen a f forhandlingerne. 
Enighed om at fastholde de oprindeli
ge krav og meddele H B  dette pr. te
legram.

E r parate til at kæmpe videre på bi
standshjælp.
Yderligere drøftelser a f overens
komstsituationen og enighed om at si
ge nej til lønramme 14-17 med evt. til
læg.

Århus:
Stor tilfredshed med H B  beslutning 
om solidarisk dækning. Har tirsdag 
evalueret strejkens hidtidige forløb: 
Fortsat kampånd - planlægger frem
over for en mdr. a f gangen - oppriori
tering a f udadrettede aktiviteter i 
form af rullende informationstjeneste 
til de ikke strejkende kommuner i am
tet.
Planlagt demonstration torsdag mor
gen foran et a f områdekontorerne i 
forbindelse med at en ledende social
rådgiver havde fået tjenstligt pålæg 
om at udføre strejkeramt arbejde.

Demonstrationen blev aflyst idet pgl. 
blev sygemeldt.
Stor opstandelse over KLs krav til 
forhandlingsdelegationerne om at ac
ceptere lr. 14-17 som udgangspunkt. 
Der blev afsendt telegram til HB  med 
opfordring til at holde fast i vores 
krav.
Forvaltningsledelsen udstedte torsdag 
tjenstlige pålæg til 48 tjenestemænd 
på fundmægtigniveau og derover fra 
andre afdelinger, samt til alle ledende 
tjenestemænd på områdekontorerne.

V i besluttede fredag at afholde de
monstration foran et områdekontor 
mandag morgen for at hindre at disse 
ordre blev udført. Da vi mødte op på 
det pgl. områdekontor viste det sig at 
der her var givet tjenesteligt pålæg til 
tre ledende tjenestemænd bl.a. social
overlægen. Disse udførte strejkeramt 
arbejde hvilket vi ikke kunne hindre, 
da alle tre var mødt kl. 7. Heller ikke 
kraftige opfordringer fik  dem til at 
forlade kontoret. Demonstrationen 
fortsatte herefter hele formiddagen.

Tirsdag var der atter demonstration 
foran samme ohnrådekontor. A k tio 
nen blev en stor succes idet det lykke
des at hindre strejkebryderne adgang 
til kontoret. Aktionen fortsætter 
foreløbig ugen ud på forskellige om
rådekontorer.

Strejkeorientering. . . 

Helsingør:
Indsamlingsrunde på byens arbejds
pladser.

Står fast på kravet om lønramme 18 
og har orienteret H B  herom. Har end
videre opfordret andre socialrådgiver
arbejdspladser i amtet til det samme.

Besøger jævnligt andre arbejdsplad
ser i amtet med oplysninger om strej
ken.

Der er udstedt tjenstlige ordrer til fire 
mellemledere (H K ’ere) i sommerferie
perioden.

Socialrådgiverne har opfordret H K  til 
at protestere, hvilket organisationen 
ikke har ønsket, og man har på denne 
baggrund selv, fra klubben, skriftligt 
protesteret over for arbejdsgiverne og 
HK.

Frederiksberg:
Indsamling på centrale steder. Kon
takt til andre fagforeninger med op
lysninger om strejken.

Fredag demonstration foran rådhu
set, rettet mod strejkebrydere. For
handling mellem Frederiksberg kom
mune og FTF , hvor F T F  har proteste
ret mod overflyttelse af personale.

Er indstillet på at fortsætte strejken, 
såfremt der ikke opnås et forhand
lingsresultat på minimum lønramme 
18 med overførsel af anciennitet.

Har orienteret HB.

Planlægger optrapning a f aktiviteter 
mod strejkebrydere.

Toldbodgade:
DS har den 15.-18. juni haft sonde
rende møder med K L  for at etablere 
et egl. forhandlingsgrundlag. DS har 
foreslået nyt sonderende møde den 
24.6., hvor der blev forhandlet med 
embedsmændene.

Dette mundede ud i forhandling med 
politisk deltagelse samme eftermid
dag.

Forhandlingerne, aftalt den 28.6. blev 
udskudt, fordi arbejdsgiverne ikke 
ville acceptere vore forudsætninger: 
at parterne mødtes uden forhåndsbe
tingelser.

DS har den 29.6. modtaget lock-out 
varsel fra A iD , K L  og FK K A  samt 
Frederiksberg kommune.

HB  har siden da afholdt møde for at 
diskutere lock-out situationen. Man 
har besluttet at gå i forhandling, for
mentlig i denne uge. Afventer udspil 
fra K L  om tidspunktet.

8



Strejkeorientering/Svendborg. . .

Socialinspektøren og socialudvalgs- 
formanden i Svendborg prøvede i be
gyndelsen af strejken at få tilladelse 
til at rette henvendelse til Kommuner
nes Landsforening for at presse K L  til 
at lave beredskabsaftale med Dansk 
Socialrådgiverforening. Dette ville 
kommunaldirektøren og borgmeste
ren im idlertid ikke være med til.

Senere har socialinspektøren og 
socialudvalgsformanden gjort K L  op
mærksom på, at situationen er tilspid
set i Svendborg. Der er meget lange 
ventetider, og mange sagsforløb går i 
totalt skudder-mudder.

huset, politikontorene m .fl., samt de 
arbejdspladser i det Sydfynske områ
de, hvor der arbejder socialrådgivere. 
På de største LO-arbejdspladser har 
man taget telefonisk kontakt med til
lidsrepræsentanter, derefter frem
sendt strejkemateriale og tilbudt at 
komme på besøg.

A lle  fagforeninger, partier og byråds
medlemmer har fået skriftlige oplys
ninger om strejkens grundlag.
A t samarbejdet med H K ’erne har væ
ret godt i Svendborg fremgår af, at de 
strejkende tre gange har holdt fælles 
frokost med H K ’erne og de tjeneste
mandsansatte socialrådgivere. Det 
har været store successer. Sidste gang 
fik  de strejkende overrakt en »overle
velsespakke« med bl.a. øl, babymos, 
legesager, rejer, nødder, lakridsciga
retter, romanblade, strejkeplaster og 
håndbog i nødhjælp.

I den sidste måned har 3 arbejdsløse 
deltaget i strejkearbejdet i Svendborg, 
hvilket har givet nyt krudt i aktivite
terne.

Socialrådgiverklubben i Svendborg 
var fra starten enige om, at man skul
le gå i strejke. Men enigheden betød 
ikke samme holdning til strejkearbej
de. Et bredt politisk spektrum er re
præsenteret blandt de strejkende, 
hvilket gav forskellige holdninger til 
f.eks. prioritering af udadvendt ar
bejde, om der skulle etableres et sam
arbejde med typograferne og den Rø
de Højskole.
Den største belastning for de strejken
de i Svendborg har uden tvivl været

Cabaret i Svendborg - 37 år efter konflikten: »Der var da noget om nogle fo r
handlinger i 81. Blev de aldrig til noget? »Nu er der i alt fa ld  7 års ventetid på 
socialforvaltningen.

H K ’erne i Svendborg 
- en god støtte
Opbakning fra de tilba
geblevne giver høj strejke
moral, fremgår det af 
denne beretning fra 
Svendborg
Strejken har det godt i Svendborg. 12 
socialrådgivere er i strejke - 2 tjeneste
mandsansatte socialrådgivere og 7 
HK-sagsbehandlere sidder tilbage på 
bistandskontoret.

Svendborg kommune har holdt en 
forholdsvis lav p ro fil m.h.t. udførelse 
af strejkeramt arbejde og beordring 
dertil.

Fra starten var man indstillet på, at 
alt strejkeramt arbejds kun skulle ud
føres af socialinspektør, souschef og 
ekspeditionssekretær. De udførte selv 
det nødvendige nødarbejde, incl. bi
lagsskrivning.
Efter ca. 1 måned kom der beordring 
til en tjenestemandsansat HK-gruppe- 
leder-fuldmægtig. Man har senere 
forsøgt at få 2 overenskomstansatte 
HK-gruppeledere til at påtage sig 
strejkeramt arbejde. De nægtede na
turligvis, hvilket blev accepteret af le
delsen.

den uafklarede situation omkring 
strejkelånenes størrelse. Dagligt hav
de de i begyndelsen heftige diskussio
ner om den urimelige økonomiske si
tuation, hvilket tappede mange res
sourcer fra gruppen. 
Strejkearbejdet
Siden 10. april har de strejkende hver 
dag delt forskellige løbesedler ud for
an socialforvaltningen. Denne aktivi
tet har givet en god kontakt til klien
terne og kollegaerne, hvoraf flere er 
kommet ud for at få en snak om situ
ationen og servere kaffe og is.
Det gælder både socialrådgivere og 
H K ’ere.
Svendborgs socialrådgivere har aflagt 
besøg på alle dag- og døgninstitutio
ner, A F , Fællesorganisationen, syge
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Til alle
kommende praktiklærere!

Praktikaftaler 
i efteråret 1981
Hovedbestyrelsen har den 
11. 6.1981 besluttet at ne
denstående punkter skal 
være opfyldt, før man må 
tage praktikanter i efterå
ret 1981.

1) Det er frivilligt at tage 
praktikant

2) Praktikkens indholds
mæssige grundlag er notat 
udarbejdet af Dansk Soci
alrådgiverforening, god
kendt af K L , A iD  og 
D .V .U . (Notatet er offen- 
liggjort i særnummer 21 
1980 af »Socialrådgive
ren«).

3) Der skal være afsat 3 ti
mer pr. uge til supervisi
on.

4) Der skal være fastlagt 
det fornødne antal timer 
til løbende faglig vejled
ning og andre enkeltståen
de opgaver,
eller der skal ligge binden
de tilsagn om, at pkt. 4 
kan forhandles under 
praktikforløbet.

Hovedbestyrelsen vil dog 
meget henstille til medlem
merne, at pkt. 4 er afkla
ret, fø r  praktikperioden 
begynder.

Alle medlemmer, der ger
ne vil være praktiklærer, 
skal henvende sig til sin 
TM/kreds for at aftale, 
hvordan man konkret skal 
forholde sig, før forhand
linger optages.

løvrigt henvises der til fo l
der om »Socialrådgiverud
dannelsens praktik«. Ud
sendt som tillæg til fagbla
dets »Strejkeekstra«, den 
1. ju li 1981.

Støt
de strejkende 

socialrådgivere
giro

1 40 82 83

Kursus
Den sociale Højskole 
i København

Netværksorienteret 
socialt arbejde
Kursus B 29:

9.-13. november 1981.
Internat på Schæffergården, Gentofte. 
Kurset vil præsentere netværksbegre
berne og teorierne herom samt øge del
tagernes forudsætninger for at kunne 
anvende metoden i det daglige arbejde. 
Teori, metoder og praksis omkring:
- udvikling og opbygning a f sociale net

værk
- forandring a f  sociale netværk
- muligheder og begrænsninger ved an

vendelse a f netværksorienteret socialt 
arbejde i  forhold til enkeltpersoner, 
familien, gruppen, lokalmiljøet og 
samfundet.

Deltagerkreds:
Socialrådgivere og andre med socialfor- 
midlende funktion, der er igang med/ 
påtænker at gå i gang med netværksori
enteret socialt arbejde. 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. Udgifter 
til internatophold, ca. 1.500 kr., samt 
evt. rejseudgifter skal søges dækket af 
ansættelsesstedet.
For arbejdsløse socialrådgivere refun
derer højskolen opholds- og rejseudgif
ter efter gældende regler.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 7. september 1981.

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

Kursus
Den sociale højskole 
i København

Socialformidlerens
erhvervsfunktion
Kursus B 30:
1. del: 9. -13. november 1981 
Eksternat på Den sociale højskole, Kø
benhavn.
2. del: 15. - 19. februar 1982.
Internat på Schæffergården, Gentofte. 
På baggrund af den senere tids social
politiske debat, de sociale problemers 
karakter og eksisterende rammer for so
cialt arbejde er kursets formål:
- at sætte socialformidlerens erhvervs

funktion i 80’erne i perspektiv, med 
henblik på ændring og videreudvik
ling a f  nuværende arbejdsmetoder.

- Hvordan har de sociale problemer ud
viklet sig i de seneste år?

- Lovmæssige og organisatoriske ram
mer.

- Hvilke ressourcer - økonomiske, in
stitutionelle og faglige - møder vi de 
sociale problemer med?

- Sammenhæng mellem socialfaglig te
ori og social praktis?

- Systematisering a f deltagernes samle
de erfaring fra  praksis med henblik på 
analyse/bearbejdning til anvendelses
niveau - ændring og videreudvikling 
a f nuværende arbejdsmetoder.

Deltagerkreds:
Socialrådgivere og andre med socialfor- 
midlende funktion ansat i stat, amt, 
kommune og private virksomheder. 
Fortrinsvis for regionen øst for Store 
Bælt. Praktiklærere for socialrådgiver
studerende og arbejdsløse socialrådgi
vere vil være sikret et antal pladser.

Økonomi:
Der betales ikke kursusafgift, evt. ud
gifter til internat og rejse skal søges 
dækket af ansættelsesstedet. For ar
bejdsløse socialrådgivere refunderer 
højskolen opholds- og rejseudgifter ef
ter gældende regler.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 7. september 1981.

Ansøgningsskema:
Ansøgning skal finde sted på skema, 
som kan rekvireres ved henvendelse til 
Kursusafdelingen på Den sociale høj
skole, København - tlf. dgl. ml. 9-12: 
01- 42 46 01.
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T il
orientering
Socialpolitisk forenings 
sommermøde 1981:
»Job - forsørgelse tur/retur?«
- Kan virksomhederne selv standse en 

del a f »strømmen« fra  arbejdsmar
kedet til det sociale område?

- E r  der ved at blive skabt et »sekun
dært« arbejdsmarked med kommu
nal beskæftigelse til B-holdet, mens 
C-holdet henvises til offentlige fo r
sørgelsesordninger?

- E r  revalidering tilbage til arbejde en 
illusion?

- Kan sociale forsøg og eksperimen
ter være en strategi fo r  udviklingen 
a f alternative og nye handlemulig
heder?

Det er nogle a f de spørgsmål Social
politisk Forenings sommermøde i år 
vil rejse til debat. Også i år ventes 
sommermødet at samle mange delta
gere på Askov højskole. Sommermø
derne udgør et alsidigt samfundsori
enteret forum, hvor mange opfattel
ser brydes i en engageret dialog. 
Emnet er:
Det lokale arbejdsmarked og 
socialpolitikken

Den økonomiske nedtur siden 1973/ 
74 har bl.a. tydeliggjort sammenhæn
gen mellem produktionsmæssige/ø- 
konomiske kræfter og sociale proble
mer samt de begrænsninger, der gør 
sig gældende for evt. indgreb og af
hjælpende ydelser.

Presset på de sociale ydelser er øget. 
Samtidig er det konstruktivt revalide
rende sociale arbejde blevet vanske
liggjort. Og de sociale budgetter 
strammes.

På sommermødet behandles nogle af 
de socialpolitiske problemer, udvik
lingen på det lokale arbejdsmarked 
giver anledning til. Blandt indlederne 
er repræsentanter for arbejdsmarke
dets parter, lokale og centrale po liti
kere, embedsmænd og -kvinder fra 
det arbejdsmarkeds- og socialpoliti
ske, socialform idlere, forskere og 
nordiske synspunkter.

Sommermødet indledes med et billede 
af de sociale problemer på 80’ernes 
arbejdsmarked. På andendagen indle
des der om de sociale vanskeligheder 
på arbejdspladsernes »gulv«, hvoref
ter en socialforsker sammen med en 
direktør fra arbejdsgiverforeningen 
ser på, om de social opgaver, der løses 
af, om de sociale opgaver, der løses af 
virksomhederne, kan/bør øges.

Tredie dag ses der først på de arbejds

markedspolitiske indsatser fra ar
bejdsform idling m.v. Dernæst tages 
andre indsatser a f kommunal og soci
alpolitisk karakter op a f en konsulent 
fra Arbejdsløshedskassernes Samvir
ke sammen med en direktør fra Oden
se kommune.
Fjerde dag beskæftiger sig med fo r
holdene i kommunernes social- og 
sundhedsforvaltninger samt disses 
prioritering a f og arbejde med sager 
fra arbejdsmarkedet. Dagen sluttes 
med en drøftelse om dialogen mellem 
kommunalpolitikere og det sociale 
områdes personalegrupper. Her del
tages socialudvalgsformanden fra Sil
keborg (Tage Jensen), en afdelingsle
der fra Husligt Arbejderforbund og 
en socialform idleruddannet assistent.

På femtedagen berettes der om kon
krete sociale forsøg på revaliderings
området, og en norsk socionom for
tæller om sine erfaringer fra socialt 
arbejde i tilknytning til bedriftssund
hed på en virksomhed. Om eftermid
dagen ser folketingsmedlem E rik  B. 
Smith (S) på den socialpolitiske ud
vikling de næste 5-10 år.
Mødet afsluttes med, at den svenske 
socialforsker Gosta Espin Andersen 
anskuer fordelingen a f arbejde og so
ciale ydelser i fremtidsperspektiv - 
med de muligheder og begrænsninger 
samfundsudviklingen indebærer.

Yderligere oplysninger ved henven
delse til:
Socialpolitisk forening
Studiestræde 38, 1.
1455 København K
T lf. 01- 13 03 15
mandag og fredag kl. 14 - 16.

Konference
For både professionelle, plejeforæ l
dre og børn i Holland den 29. august 
til den 5. september 1981.

Henvendelse om program - grundet 
sommerferie - direkte i Socialministe
riets internationale kontor, journal 
nr. 230-108.

Besked om deltagelse sendes i øvrigt 
til Eva Hallum  i foreningen.

HB og udvalg

Orientering fra  

lønudvalget
LU-møde nr. 1 den 6. maj 
1981
Lønudvalgets arbejdsopgaver har 
meget naturligt været koncentreret

om strejkesituationen, hvorfor der ik
ke har været afholdt særskilte LU - 
møder siden repræsentantskabet.

Det var store »klumper«, L U  skulle 
afgøre. For det første ophobede sager 
siden sidste LU-møde, dernæst priori
tering a f arbejdsopgaver og endelig 
planlægning og organisering a f L U ’s 
arbejde.

AF-kontorerne har oprettet en del nye 
stillinger, der skal behandle ligestil
lingsopgaver.

Udfra en konkret forespørgsel beslut
tede LU , at socialrådgivere, der blev 
ansat i disse stillinger, skulle overfø
res til Arbejdsform idlingspersonalets 
Landsklub, idet de har forhandlings
retten og overenskomst på området. 
LU  opfordrer disse medlemmer til at 
overgå til passivt medlemskab af DS. 
Vedrørende overenskomst for statens 
specialkonsulenter, så forventer vi en 
forhandling inden udgangen af juni 
1981. DS har opfordret SL til at er
klære sympatiblokade.

De kommunale arbejdsgiveres ensidi
ge tilbageholdelse a f rådighedstillæg
get pr. 31. marts 1981 er ikke accepte
ret a f DS. Tillægget indgår i de igang
værende o verenskomstf orhandlinger. 

Den faglige voldgifts afgørelse i 
Haderslev-sagen behandler p.t. i se
kretariatet.

Arbejdstilsynets rapport om Hammel 
kommune er sendt til Arbejdsm iljø
udvalget m.h.b. på en gennemarbejd
ning. LU  håber på, at udvalget v il væ
re i stand til at uddrage nogle normer 
for det psykiske arbejdsmiljø, der kan 
bruges i den fremtidige kamp for et 
bedre arbejdsmiljø.

LU  gennemgik det arbejdsprogram, 
repræsentantskabet vedtog i februar 
m.h.b. på en prioritering ud fra de 
ressourcer, der er tilstede i LU  og i 
sekretariatet.

På denne baggrund indstiller LU  til 
HB , at overenskomstfornyelsen og 
overenskomstdækning a f alle områ
der får højeste prioritet. Indtil over
enskomsten er fornyet på de store 
områder, v il der blive arbejdet med 
lavt blus på alle andre områder.

Når vi har afsluttet strejken har LU  
indstillet til HB , at følgende arbejds
opgaver prioriteres således:

1. Samarbejds- og grænseaftale med 
H K  og SL.

2. Færdiggørelse a f arbejdet i U lrich- 
udvalget (pædagogisk-psykologisk 
rådgivning PPR).

3. Æ ndring a f TM-regler.
4. Praktikboykotten.
5. Normeringsaftaler.
6. Arbejdsmiljøområdet.
7. Rådgihedsvagtaftale.

Herudover indstiller LU  til HB, at der
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H B  og udvalg....

nedsættes et beskæftigelsesudvalg.

LU  besluttede fortsat at organisere sig 
med arbejdsgruppen indenfor de en
kelte overenskomstområder.

Der vil snarest i TM-avisen blive ud
sendt en oversigt over arbejdsgrup
perne og de politisk ansvarlige, samt 
hvem der i lønafdelingen er sagsbe
handlere på de enkelte områder.
Der er i 1981 aftalt følgende LU-mø- 
der: 30. juni, 18. august, 20. oktober 
og 15. december.

Søren Andersen

Arbejdsløse

F T F - A ’s 
telefoner i 
som m erferien

F T F -A ’s telefonbog er her i sommer
perioden meget voldsomt belastet, og 
belastningen er netop nu ved at nå 
højdepunktet, bl.a. kan det oplyses, 
at noteringen har opgivet at komme 
igennem.

Årsagen til denne belastning kan væ
sentligt henføres til 2 ting, nemlig:

1. at ca. 6.000 ny-uddannede fo r  ti
den er ved at blive medlemmer a f 
FTF-A  og derfor i meget stort om
fang kontakter os telefonisk.

2. og at alle FTF-A  ’s 88.000 medlem
mer er blevet skriftligt orienteret 
om de nye feriedagpengeregler, 
som er trådt i kraft den 1/4 d.å.

Det skønnes, at ca. 15.000 med
lemmer efter den nye orientering 
vil have mulighed for, på grund a f  
manglende ferieoptjening, at kun
ne få  feriedagpenge, og derfor li
geledes i meget stort omfang kon
takter os telefonisk.

For øjeblikket arbejdes der med at in
stallere yderligere et antal telefoner i 
forsikringsafdelingen, således at der 
v il kunne omstilles samtaler til 28 tele
foner.

Endelig er alle sagsbehandlergrupper 
udstyret med en direkte telefonlinie, 
som vil blive brugt til udgående sam
taler, således at disse ikke vil belaste 
omstillingsbordet.

V i er klar over, at selv disse yderligere 
installeringer af telefoner ikke vil 
kunne løse problemerne i sommerpe
rioden, hvorfor vi indtrængende skal 
anmode organisationerne om, at være 
os behjælpelig med at henvise med

lemmerne til skriftligt at kontakte 
FT F -A  med en kort beskrivelse af 
problemet, navn, adresse, cpr.nr. og 
telefonnummer. F T F -A ’s medarbej
dere vil så i videst muligt omfang dra
ge omsorg for, at medlemmet bliver 
ringet op uden for telefonåbningsti
den.

Sluttelig skal vi anmode organisatio
nerne om, at der i sommerperioden i 
videst muligt omfang gøres brug a f de 
direkte telefonlinier til FTF-A , såle
des at 01- 13 25 11 står åbent for med
lemmerne.

En revideret oversigt over samtlige di
rekte telefonlinier til FT F-A  vil sna
rest blive udarbejdet og fremsendt. 
Dog skal vi gøre opmærksom på, at 
numrene på de direkte linier ikke må 
udleveres til medlemmer.
Bent Dolleris/FTF-A

Sekretariatet
Arbejdsgiverne 
lyver om lønnen!
Lønafdelingen har nu haft flere sager, 
hvor vore medlemmer gennem stil
lingsopslag og ansættelsessamtaler 
har fået den opfattelse, at en bestemt 
stilling var aflønnet udover lønramme 
14-17.
Efter tiltrædelse har kommunen så 
med beklagelse måttet meddele, at 
stillingens lønindplacering var en an
den end den oplyste/lovede.

Dansk Socialrådgiverforening har ik 
ke været istand til at fastholde ar
bejdsgiverne på deres løfter.

V i skal derfor gøre opmærksom på, 
at du som nyansat har ret til et ansæt
telsesbrev før du tiltræder med oplys
ning om bl.a. lønnen.

V i skal derfor opfordre dig til at 
kræve dette ansættelsesbrev før du til
træder - så undgår du ubehagelige 
overraskelser.
Lønafdelingen

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.

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 
overenskomstområdet 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.

Stillings
annoncer
Til medlemmer og annoncører
Vedrørende stillingsopslag 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.
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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«.

»Dansk Socialrådgiverforening har den 
l.juni 1981 iværksat blokade overfor samt
lige stillinger indenfor amtsoverenskomst
området, indtil igangværende konflikt er 
afsluttet«.

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

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Sidste frist
for indrykning af stillingsannon
cer vil for følgende numre være:

Sidste frist:
nr. 16: 
nr. 17: 
nr. 18: 
nr. 19: 
nr. 20: 
nr. 21: 
nr. 22: 
nr. 23: 
nr. 24: 
nr. 25: 
nr. 26:

22. juli 
5. august 

19. august 
2. september 

16. september 
30. september 
14. oktober 
28. oktober 
11. november 
25. november 
9. december

Udkommer:
5. august 

19. august 
2. september 

16. september 
30. september 
14. oktober 
28. oktober 
11. november 
25. november
9. december 

23. december

Københavns området

Roskilde kommune 
Leder af kvindekrisecenteret 
i Roskilde
Til den nyoprettede selvejende institution 
kvindekrisecenteret i Roskilde søges en 
leder. Centeret forventes ibrugtaget 1/10 
1981.
Institutionen er centralt beliggende i æl
dre villaejendom og har til formål at tilby
de midlertidigt ophold, fysisk beskyttelse 
og psykisk hjælp til kvinder og deres børn i 
krisesituationer. Der er plads til 5 kvinder 
med børn.
Der søges en leder med relevant faglig ud
dannelse, f.eks. socialrådgiver, socialpæ
dagog, gerne med erfaring fra arbejde af 
lignende karakter.
Løn ifølge aftale med Kommunernes 
Landsforening.
Yderligere oplysninger fås ved henvendel
se til social- og sundhedsforvaltningen, 
planlægningsleder Stig Hansen, tlf. (02) 37 
33 00, lokal 2164.
Ansøgning, bilagt dokumentation for ud
dannelse og tidligere beskæftigelse, stiles 
til Roskilde byråd og sendes til Personale
kontoret, Rådhuset, 4000 Roskilde, senest 
den 15. august 1981.

Dag- og døgscentret 
Projekt Springbrædt
søger en socialrådgiver, som skal stå for 
sagsetablering på et varieret bistandskli
entel. Opgaven er at beskrive disse perso
ners psyko-socialt betingede erhvervs
hæmning i h.t. Bistandslovens revalide
ringsbestemmelser for at opnå bevilling til 
en arbejdsmæssig genoptræning på en af

projektets arbejdspladser i Københavns
området.
Arbejdet består desuden af kontakt til og 
forhandling med de forskellige bistands
kontorer.

Vi anvender en utraditionel påvirknings
model, hvis mål er selvhjulpenhed i enhver 
henseende og arbejder funktionsdelt tæt 
sammen i et mindre team. Man må derfor 
kunne kombinere en åben indstilling til en 
ny arbejdsstil med kendskab til almindelig 
bistandskontorpraksis og revalideringsbe
stemmelserne.
Aflønning i henhold til overenskomst med 
Københavns kommune under forbehold af 
dennes godkendelse.
Ansøgning senest 22. juli 1981 til Projekt 
Springbrædt, Dag- og Døgncentret, Frede- 
riciagade 15, 1310 København K., som og
så giver yderligere oplysninger på tlf.: 01- 
11 03 41.

Plejehjemsforeningen i 
Frederiksborg amt
søger vikar fra den 1.9.1981 for kurator, der 
skal på årskursus.
Der søges en medarbejder med uddannel
se som socialrådgiver, socialpædagog el
ler anden uddannelse med tilsvarende for
udsætning til arbejdet med anbringelse af 
børn og unge med tilpasningsvanskelighe
der i familiepleje.
Pågældende må kunne gå ind i et godt 
samarbejde med foreningens øvrige kura
torer om opgaver, der omfatter anbringel
se og tilsyn med børn og unge i private 
plejehjem, socialpædagogisk støtte til 
plejeforældre samt kontakt med kommu
ner, skoler, biologiske forældre m.v. 
Stillingen er normeret i lønramme 14-17 i 
henhold til overenskomst med DS, DSL og 
HK.
Der ydes kørselsgodtgørelse og timepen
ge efter statens regler.
Ansøgning med oplysninger om tidligere 
beskæftigelse bilagt eksamensbeviser 
sendes til foreningens bestyrelse, Pleje
hjemsforeningen i Frederiksborg amt, 
Kongevejen 47, 3480 Fredensborg, senest 
den 18.7.1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Socialrådgiver ved 
Skolepsykologisk Rådgivning, 
Farum kommune
Ved Skolepsykologisk Rådgivning er en 
stilling som socialrådgiver ledig pr. 1.8.81. 
Arbejdstiden udgør 20 timer ugentlig med 
forventet udvidelse til 30 timer ugentlig pr. 
1.1.82.
Stillingen ønskes besat med socialrådgi
ver med kendskab til Skolepsykologisk 
Rådgivning.
Kvalificeret ansøger haves.

Ansøgning bilagt eksamenspapirer og evt. 
udtalelser stiles til Farum Byråd og sen
destil Kulturel Forvaltning, Frederiksborg- 
vej 3, 3520 Farum inden den 22.7.81.
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Tårnby kommune 
Støttepædagog
Til 16-årig psykisk og motorisk udviklingshæmmet dreng søges støttepædagog i hjem
met i perioden 1/8 - 31/10 1981.
Der forudsættes kendskab til det socialpædagogiske arbejdsområde, helst inden for det 
tidligere særforsorgsområde.
Arbejdet foregår i hjemmet og i nært samarbejde med sagsbehandler og behandlings
konsulent.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sagsbehandler Alice Borchorst, tlf. 01- 
50 15 01, lokal 372.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis med oplysning om tidligere ansættelse m.v. 
må være Tårnby Kommunalbestyrelse, Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Ka
strup i hænde senest den 15/7 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Genopslag

FARUM KOMMUNE

Dagcentermedarbejder
En nynormeret stilling som medarbejder i 
et aktivitetshus for yngre pensionister op
slås hermed til besættelse snarest muligt. 
Medarbejderen er organisatorisk tilknyttet 
social- og sundhedsforvaltningen, pensi
ons- og omsorgsafdelingen, og skal i sam
arbejde med omsorgskonsulenterne med
virke til at skabe et miljø, hvor pensioni
sterne ved forskellige aktiviteter kan støt
te hinanden i at udvikle og styrke deres so
ciale netværk og derved modvirke isolati
on. Der skal lægges vægt på, at kontakten 
til det øvrige samfund udbygges.
Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. En 
del af timerne vil være placeret efter nor
mal arbejdstids ophør.
Der stilles ikke krav om en bestemt uddan
nelsesbaggrund, men en terapeutisk og/ 
eller voksenpædagogisk uddannelse/erfa- 
ring og beskæftigelse inden for lignende 
socialt arbejde vil være en fordel. 
Stillingen aflønnes efter gældende over
enskomst.
Nærmere oplysning om stillingen vil kun
ne fås på tlf. 02- 95 06 01 hos fuldmægtig 
Kurt Eskildsen, lokal 351, eller socialchef 
Henrik Nielsen, lokal 247, ligesom stil
lingsbeskrivelse vil kunne rekvireres. 
Ansøgning bedes indsendt senest den 
22.7.1981.

Kontaktudvalget vedrørende 
alkohol- og narkotikaspørgsmål 
Københavns Amtssygehus 
Nordvang
I samarbejde mellem kontaktudvalget og 
KAS Nordvang, søges etableret et særligt 
behandlingstilbud over for en gruppe end
nu ikke hårdt belastede alkoholmisbruge
re, hvor behandlingsmålet - i overensstem
melse med de positive erfaringer man har 
fra udlandet - er at opnå, at patienterne 
genetablerer et kontrolleret forhold til al
kohol. Der vil således ikke primært blive

arbejdet med totalafholdenhed som mål
sætning.
Til varetagelse af behandlingsopgaverne i 
projektet, søges pr. 1. august 1981 eller 
eventuelt senere 2 medarbejdere (fortrins
vis med en uddannelsesbaggrund som 
psykolog, socialrådgiver eller læge) forelø
big til 31. december 1981. Linder forudsæt
ning af de bevilligende myndigheders god
kendelse vil ansættelsen kunne fortsætte 
i 1982 og 1983. Ansættelsesstedet vil blive 
KAS Nordvang. Løn i henhold til overens
komst mellem finansministeriet og den 
pågældende organisation.
Nærmere oplysning om stillingernes ind
hold kan fås hos overlæge Andreas Søren
sen, afd. P, KAS Nordvang (02) 96 46 22 el
ler hos mag.art. Jbgvan Petersen (01) 14 10 
11, lokal 423.
Ansøgning med oplysning om teoretisk 
uddannelse og praktisk erfaring indsen
des inden 24. juli 1981 til:
Kontaktudvalget vedr. alkohol- og narkoti
kaspørgsmål,
St. Kongensgade 1, 5. sal 
1264 København K.

DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening kan ikke på det foreliggende grund
lag afgøre, om den løn, der tilbydes, er i 
overensstemmelse med foreningens krav.

pka søger
Gruppeleder/sagsbehandler
En stilling som leder af en sagsbehand
lergruppe i socialmedicinsk kontor opslås 
ledig til besættelse snarest.
Det socialmedicinske kontor består af 2 
grupper, og den nye medarbejder skal 
overtage den daglige ledelse af den ene 
gruppe, der p.t. består af 2 socialrådgivere 
og 3 sekretærer. Til socialmedicinsk kon
tor er endvidere knyttet 3 lægekonsulen
ter.
Gruppens arbejdsområde består i kontakt/ 
bistand til pensionskassernes medlem
mer i forbindelse med overgang til invali
de- eller alderspension, vurdering af revali
derings- og pensionsmuligheder, herunder 
samarbejde med læger og sociale myndig
heder.
Stillingen ønskes besat med en sagsbe
handler med uddannelse som socialråd
giver eller tilsvarende uddannelse.

Som gruppeleder i et meget servicebeto
net job, må den pågældende ikke alene 
kunne arbejde selvstændigt og kreativt, 
men også besidde de fornødne egenska
ber for samarbejde både i og uden for 
gruppen. Rutine i såvel mundtlig som 
skriftlig kommunikation er absolut nød
vendig. Sagerne kræver individuel behand
ling, hvorfor en ansøger med alsidig erfa
ring i sagsbehandling og et godt kendskab 
til den sociale lovgivning vil blive foretruk
ket.
Interesse for undervisningsopgaver vil væ
re en fordel, idet stillingen kan indebære 
rådgivende kursusvirksomhed; ligesom 
der er gode muligheder for personlig vide
reuddannelse både ved interne- og ekster
ne kurser.
Stillingen vil blive aflønnet som fuldmæg- 
tig/ekspeditionssekretær skalatrin hen
holdsvis 31-37/39-45. Indplacering vil finde 
sted under hensyntagen til uddannelse og 
tidligere beskæftigelse. Pensionsordning. 
Arbejdstid: fuld tid med flextidsordning. 
Yderligere oplysninger kan fås ved telefo
nisk henvendelse til kontorchef Ritta Clau
sen, tlf. (02) 85 15 22.
Skriftlig ansøgning (konvolutten mærket 
Ansøgning) med udførlige oplysninger om 
uddannelse samt tidligere og nuværende 
beskæftigelse sendes til 
pka
Bredevej 2 
2830 Virum.
Ansøgningsfrist: 22.7.1981 
pka (pensionskassernes administrations
kontor) varetager administrtionen for 14 
pensionskasser, fortrinsvis inden for syge
hus- og sundhedssektoren, med i alt ca. 
120.000 medlemmer.

Søllerød kommune 
Vikariater under Årskursus
I social- og sundhedsforvaltningen, Lan
gebjerg 4 2850 Nærum, er nedenstående 
vikariater ledige for perioden 1/9 1981 -30/6 
1982 på grund af deltagelse i årskursus:

Assistent/socialrådgiver
Pågældende skal indgå i en af bistandsaf
delingens 4 behandlergrupper.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet medarbejder eller en social
rådgiver.

Den ugentlige arbejdstid er 32 timer. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ekspeditionssekretær Inger- 
Lise Jacobsen, tlf. 02-80 15 33, lokal 243, 
eller til Skovlygruppen, tlf. 02- 80 15 33, lo
kal 211.

Overassistent
Pågældende, der er medlem af bistandsaf
delingens konsulentgruppe, vil primært 
blive beskæftiget med bevilling af uddan
nelser i henhold til bistandslovens § 42, 
kontakt til arbejdsformidlingen, ansættel
se af langtidsledige, konsulentfunktion i 
særforsorgssager for så vidt angår bi
standslovens område. Derudover vil på
gældende deltage i diverse administrative 
opgaver.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet medarbejder eller en social-
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rådgiver.
Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ekspeditionssekretær Inger- 
Lise Jacobsen, tlf. 02- 80 15 33, lokal 230.

Overassistent
Pågældende vil blive beskæftiget med 
konsulentfunktioner overfor ansatte i pen
sionsafdelingens 2 behandlergrupper in
denfor arbejdsområder som følge af sær
forsorgens udlægning, beskyttet beskæf
tigelse og opsøgende arbejde blandt pen
sionister. Stillingen indebære endvidere 
administrative funktioner som følge af ar
bejdsområdet og et samarbejde med afde
lingslederen og afdelingens anden konsu
lent.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet medarbejder eller en social
rådgiver. Ansøgere med erfaring fra arbej
de med klienter med vidtgående fysisk el
ler psykisk handicap vil blive foretrukket. 
Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til afdelingens leder Yvonne Niel
sen, tlf. 02- 80 15 33, lokal 299, eller til kon
sulent Lise Bech, tlf. 02- 80 15 33, lokal 
331.
Stillingerne er aflønnet således:
Assistent: Lønramme K 14/17. Begyn
delses- og slutløn udgør f.t. 106.193 kr og 
118.305 kr. årlig.
Socialrådgiver: Lønramme K 14/17. Begyn
delses- og slutløn udgør f.t. 114.832 kr og 
127.502 kr. årlig.
Overassistent: Lønramme K 18. Begyn
delses- og slutløn udgør f.t. 123.735 kr. og 
131.391 kr. årlig.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi
ser og evt. udtalelser samt oplysning om 
hvilken stilling der søges, bedes indsendt 
senest den 22. juli 1981 til Søllerød kom
mune, Personalekontoret, Rådhuset, 2840 
Holte.

Sjælland og øer

Ringsted kommune 
Handicapkonsulent
Ved social- og sundhedsforvaltningen i 
Ringsted kommune er en nyoprettet stil
ling 40 timer som handicapkonsulent ledig 
til besættelse snarest muligt eller efter 
nærmere aftale.
Arbejdet vil bl.a. bestå i at yde rådgivning 
og vejledning til personer med vidtgående 
fysiske eller psykiske handicaps (den tidli
gere særforsorgs klientel) og konsulentbi
stand til sagsbehandlere i forvaltningen. 
Herudover forventes pågældende at skulle 
indgå i forvaltningens handicapteam med 
henblik på deltagelse i behandlingsplan
lægning m.m. i enkeltsager.
Stillingen ønskes besat med en person 
med erfaring fra arbejde med personer 
med vidtgående fysiske eller psykiske 
handicaps, herunder erfaring i behand
lingsplanlægning og udarbejdelse af 
stimulationsprogrammer.
Stillingen aflønnes efter nærmere aftale 
med pågældende forhandlingsberettigede 
organisation og Kommunernes Landsfore

ning.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ekspeditionssekretær HOgni 
Olsson, tlf. 03- 61 20 50, lokal 372. 
Ansøgning bilagt eventuelle eksamenspa
pirer eller anbefalinger stiles og indsen
des senest den 22. juli 1981 til 
Ringsted Byråd 
Rådhuset 
4100 Ringsted.

Fladså kommune 
Sagsbehandler
I socialforvaltningens bistandsafdeling er 
en heltidsstilling som sagsbehandler ledig 
til besættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en ansøger, 
der har kommunaluddannelse eller social
rådgiveruddannelse.
Ansøger med erfaring fra arbejdet i en so
cialforvaltning vil blive foretrukket. 
Arbejdet omfatter klientbehandling, vej
ledning og rådgivning inden for bistands
lovens område, samt i mindre omfang råd
givning og vejledning til personer med 
vidtgående fysiske og/eller psykiske han
dicaps.
Løn- og ansættelsesforhold efter gælden
de overenskomst.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Hans Andersen, 
tlf. 03- 76 10 94, lokal 33.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af
anbefalinger og eksamenspapirer, bedes
sendt senest den 22.7.1981 til
Det sociale udvalg
Kommunekontoret
Mogenstrup
4700 Næstved.

Langebæk kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved Social- 
og sundhedsforvaltningen er ledig til be
sættelse pr. 1. oktober 1981 eller snarest 
derefter.
Stillingen ønskes besat med en socialråd- 
giver/kommunalt uddannet sagsbehandler 
eller en medarbejder med tilsvarende kva
lifikationer.
Arbejdsområdet omfatter klientkontakt, 
rådgivning og sagsbehandling indenfor 
bistands- og pensionslovens områder. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og den respektive 
faglige organisation.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Ove Danielsen, 
tlf. (03) 79 52 00, lokal 224.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af 
eksamensbeviser og eventuelle anbefalin
ger bedes indsendt senest den 17. august 
1981 til:
Langebæk kommune 
Østergårdsstræde 1 A 
4772 Langebæk

Plejehjemsforeningen i Slagelse 
Ledende kurator
Grundet nuværende leders overgang til 
forstanderstilling, søger Plejehjemsfore
ningen i Slagelse en ledende kurator fra 
1.9.1981 eller snarest derefter. 
Plejehjemsforeningen er en selvejende or
ganisation, der har til formål at formidle 
anbringelse af børn og unge i familiepleje. 
Den ledende kurators arbejdsopgave er, 
foruden den daglige ledelse og drift, at ko
ordinere familieplejeforeningen, lede visi
tationen af familieplejeanbringelse samt 
deltage i forhandlinger med primærkom
munerne.
Lederen er endvidere, over for foreningens 
bestyrelse, ansvarlig for regnskabskonto
ret samt institutionskontoret. Det sidste i 
overensstemmelse med forstanderkollegi
ets beslutninger.
Ansøgeren må kunne indgå i et tæt samar
bejde med foreningens øvrige medarbej
dere.
Stillingen, der er normeret i lønramme K 25 
skalatrin 30/36 i henhold til overenskomst 
med De Danske Plejehjemsforeninger, HK, 
DS og SL, ønskes besat med en socialpæ- 
dagog/socialrådgiver med videregående 
uddannelse eller tilsvarende kvalifikatio
ner.
Ansøgning, bilagt kopier af eksamensbe
viser m.v., stiles til bestyrelsen, og indsen
des senest den 1.8.1981 til Plejehjemsfore
ningen i Slagelse, Oehlenschlågersgade 
16A, box 188, 4200 Slagelse.

Rønne kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandlervikar i ca. 4 
måneder ved social- og sundhedsforvalt
ningen er ledig til besættelse pr. 1. sep
tember 1981.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet medarbejder eller socialråd
giver med nogen erfaring i sags- og klient
behandling i en socialforvaltning.
Arbejdet består hovedsagelig i rådgivning 
og vejledning, administration af kontant
hjælpsydelser, opfølgning af sygedagpen
gesager, revalideringssager og forberedel
se af pensionsansøgninger m.m.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i 
henhold til overenskomst mellem vedkom
mende faglige organisation og Kommu
nernes Landsforening.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialinspektør Finn Lykke- 
gaard, tlf. (03) 95 45 45, lokal 235. 
Ansøgning med relevante oplysninger 
fremsendes senest den 30. jili 1981 til 
Social- og sundhedsforvaltningen 
Postbox 70 
3700 Rønne

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

Korsør kommune 
Sagsbehandler
To nynormerede stillinger som sagsbe
handler i social- og sundhedsforvaltnin
gens afdeling for rådgivning og planlæg
ning er ledige til besættelse pr. 1. august 
1981.
Arbejdet vil omfatte klientbehandling, vej
ledning og rådgivning indenfor bistands
lovens område.
Afdelingen for rådgivning og planlægning 
består af 3 rådgivergrupper, en sekretær
gruppe og en sundhedsplejerskegruppe. 
De 3 rådgivergrupper har siden 1. januar 
1980 været specialiserede indenfor følgen
de hovedområder: Børn og ungesager, re
validerings- og pensionsforberedelsessa
ger og kontanthjælpssager. Sekretær
gruppen yder rådgivergrupperne bistand 
med skrivning af sager efter diktafon, sty
ring af udbetalinger incl. udfærdigelse af 
kassebilag samt øvrige arbejdsopgaver 
ifølge aftale med sagsbehandlerne i råd
givergrupperne.
Stillingerne kan søges af socialrådgivere 
og kommunalt uddannet personale.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold 
til gældende overenskomst mellem Kom
munernes Landsforening og de respektive 
faglige organisationer.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Otto 
Dræbye, tlf. 03- 57 08 00, lokal 273. 
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt fotokopi
er af eksamensbeviser og eventuelle anbe
falinger stiles til Korsør Byråd og indsen
des inden den 1. august 1981 til:
Korsør Byråds sociale udvalg 
Dahlsvej 3 
4220 Korsør

Sønderjylland

Augustenborg kommune 
Sagsbehandler/socialrådgiver
En stilling (40 ugl. timer) som sagsbehand
ler i kommunens social- og sundhedsfor
valtning er ledig til besættelse den 1. sep
tember 1981 eller snarest derefter. 
Arbejdet vil omfatte klientbehandling, vej
ledning og rådgivning inden for bistands
lovens rammer, samt forberedelse af før
tidspensioner.
Stillingen ønskes besat med en socialråd- 
giver/socionom eller en kommunalt ud
dannet sagsbehandler.

Ansættelse og aflønning i henhold til gæl
dende overenskomst mellem Kommuner
nes Landsforening og vedkommende fag
lige organisation.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til fuldmægtig Johan Hansen -tlf. 
(04) 47 15 82, loakl 224.
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæftigelse (kopier ved
lægges) bedes senest den 21. juli 1981 
sendt til:
Augustenborg kommune,
6440 Augustenborg.

Sønderborg kommune 
Assistent/socialrådgiver
Ved social- og sundhedsforvaltningen øn
skes en fuldtidsstilling besat 1.8.1981 eller 
snarest derefter. Stillingen ønskes besat 
med en kommunalt uddannet assistent el
ler en socialrådgiver.
Det vil være ønskeligt, at ansøgere er i be
siddelse af førerbevis.
Ansættelse og aflønning sker i h.t. over
enskomstaftale mellem Kommunernes 
Landsforening og HK/Dansk Socialrådgi
verforening vedr. kontorpersonale/social- 
rådgiveruddannet personale.
Yderligere oplysninger om arbejdsområde 
m.m. fås ved henvendelse til social- og 
sundhedsforvaltningen, tlf. (04) 42 93 00, 
lok. 302.
Ansøgning, bilagt kopi af eksamensbevi
ser, evt. udtalelser m.v. indsendes til Søn
derborg kommune, løn- og personalekon
toret, rådhuset, 6400 Sønderborg, senest 
den 18. juli 1981.
Ansøgningen bedes mærket »Stilling nr. 
0781/34«.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Skærbæk kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og 
sundhedsforvaltningens bistandsgruppe 
er ledig til besættelse den 1. september 
1981 eller efter nærmere aftale.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver, en kommunalt uddannet sagsbe
handler eller en person med tilsvarende 
kvalifikationer.
Sagsbehandlingen foregår i vid udstræk
ning i henhold til uddelegeret kompeten
ce.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gæl
dende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til socialinspektør 
Vagner Gjerulff, telefon (04) 75 22 11 lokal 
60, eller fuldmægtig Jens Brandt, lokal 62. 
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt genpar
ter af eksamensbevis og anbefalinger ind
sendes inden den 26. juli 1981 til 
Skærbæk kommunalbestyrelse 
Storegade 51 
6780 Skærbæk

Sønderjyllands amtskommune 
Socialrådgivervikar
En stilling som barselvikar for socialråd
giver opslås herved ledig ved socialcen
trets børnerådgivning fra den 1. august til 
den 30. november 1981.
Der ønskes en medarbejder, som har erfa
ring med arbejde med børn/unge og famili
er samt har interesse for samarbejde med 
andre instanser og andre faggrupper.
Den ugentlige arbejdstid er 40 timer i tids
rummet mandag - fredag fra kl. 8.00 -16.00, 
hvorved bemærkes at der er indført f lextid. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til ledende psykolog 
Henrik Wengel, børnerådgivningen, tlf. 
(04) 62 50 50, lokal 310.
Ansøgningen sendes til Sønderjyllands 
amtskommune, social- og sundhedsfor
valtningen, Amtsgården, Flensborgvej 
130, 6200 Åbenrå, der skal have ansøgnin
gen i hænde senest den 22. juli 1981.

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

DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfore
ning har den 1. juni 1981 iværksat blokade 
overfor samtlige stillinger indenfor amts
overenskomstområdet, indtil igangværen
de konflikt er afsluttet.

Østjylland

Odder kommune 
Sagsbehandlere
En stilling som sagsbehandler og en stil
ling som vikar for sagsbehandler for tiden 
indtil 1. januar 1982 ved social- og sund
hedsforvaltningen er ledig til besættelse 
snarest.
Stillingerne ønskes besat med ansøgere 
med socialrådgiveruddannelse eller kom
munal uddannelse.
Arbejdsområdet vil være inden for bi
standslovens områder.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomster.
Interesserede, der ønsker nærmere oplys
ning, bedes rette henvendelse til social
chef H. Carstensen, tlf. 06- 54 11 33, lokal 
245.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt afskrift 
af eksamensbeviser og evt. anbefalinger 
indsendes inden den 15. juli 1981 til 
Odder byråd 
Rådhuset 
8300 Odder

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.
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Vejle Amtskommune 
Socialrådgiver
En fuldtidsstilling som barselsvikar for socialrådgiver med beskæftigelse i social- og 
sundhedsforvaltningens familieafdeling, er ledig til besættelse snarest. Vikariatets va
righed er ca. 5 måneder.
Stillingen er delt imellem to områder, og ansøgere må være indstillet på i dagtimerne at 
skulle udføre et arbejde, der består i konsulentbistand overfor kommunerne, rådgivning 
overfor såvel børn som voksne samt sagsbehandling i adoptionssager. I nedennævnte af
tentimer består arbejdet i betjening af klinikken for veneriske sygdomme. Til sidstnævnte 
arbejdsområde er der i dagtimerne indregnet 3 rådighedstimer, der kan benyttes til op
sporende arbejde.
Arbejdstiden er følgende:

Mandag kl. 8.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 20.00 
tirsdag kl. 8.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 20.00 
onsdag kl. 8.00 -14.00 
torsdag kl. 8.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 20.00 
fredag kl. 8.00 -15.00
Stillingen aflønnes i henhold til den mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk So
cialrådgiverforening indgåede overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for social
rådgivere.
Ansøgningsfrist: 22. juli 1981.
Ansøgningen skal være mærket j.nr. 4-13-22-6-81.
Nærmere oplysninger om stillingen 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

DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverforening har den 1. juni 1981 iværksat blokade over
for samtlige stillinger indenfor amtsoverenskomstområdet, indtil igangværende konflikt 
er afsluttet.

Genopslag

KOLDING KOMMUNE

Ungdomsarbejdsløsheds
konsulent
Da der ikke er indkommet et tilstrækkeligt 
antal kvalificerede ansøgere genopslås 
herved en stilling som ungdomsarbejds
løshedskonsulent til besættelse pr. 1. sep
tember 1981 eller snarest derefter. 
Arbejdsområde: Via kontakt med skolerne, 
socialforvaltningen, AF, sociale institutio
ner, ungdomsskoler, klubber m.v. at op
søge de unge, der er uden passende ar- 
bejds- eller uddannelsestilbud, med tilbud 
om personlig rådgivning og hjælp, og hol
de kontakt med dem, indtil en acceptabel 
løsning er fundet. Ved en fast træffetid at 
kunne modtage henvendelser fra unge, 
der ønsker hjælp.

Kvalifikationer: Bredt kendskab til sam
fundsforhold samt erfaring i omgang med 
unge.

Stillingen er midlertidig, foreløbig til ud
gange af 1983.

Lønnen fastsættes af Kommunernes 
Landsforening afhængig af ansøgerens 
tidligere beskæftigelse og erfaring. 
Yderligere oplysninger og nærmere stil
lingsbeskrivelse fås hos skoledirektøren, 
Ålegården 4, 6000 Kolding, tlf. (05) 52 18 
00, lok. 300.

Ansøgning med oplysning om kvalifikatio
ner, herunder tidligere beskæftigelse, sti
les til Kolding kommunalbestyrelse og til
sendes Skoleforvaltningen, Ålegården 4, 
6000 Kolding senest den 3. august 1981.

Vestjylland

Thisted kommune 
Sektionsleder
En stilling som sektionsleder i en af soci
al- og sundhedsforvaltningens sagsbe
handlergrupper er ledig til besættelse sna
rest.

Stillingen er normeret som overassistent. 
Gruppens arbejde omfatter rådgivning og 
vejledning, kontanthjælp samt særlige 
støtteforanstaltninger for børn og unge. 

Ansøgere med kommunal uddannelse, ud
dannelse som socialrådgiver eller anden 
relevant uddannelse vil blive foretrukket. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig S. 
Bang, tlf. (07) 92 20 00, lokal 196. 
Ansøgning, bilagt kopier af eksamensbe
vis og evt. anbefalinger, stiles til Thisted 
byråd og indsendes til Thisted borgme
sterkontor, Asylgade 30, 7700 Thisted, se
nest den 22 juli 1981.

Egvad kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og 
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse 1. august 1981.
Arbejdet omfatter sagsbehandling i en 
rådgivergruppe og vedrører det lovkom
pleks, der henhører under bistandsloven. 
Løn- og øvrige ansættelsesvilkår sker i 
henhold til gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig P. 
Gross Jørgensen, tlf. (07) 37 15 00. 
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse bilagt eksamensbevis indsen
des senest den 22. juli 1981 til Egvad kom
mune, Toften 6, 6880 Tarm.

B R A N D E
B Y R Å D

Social- og sundhedsforvaltningen
En stilling som sagsbehandler ved social- 
og sundhedsforvaltningen er ledig til be
sættelse snarest muligt.
Stillingen ønskes besat med en ansøger, 
der har kommunal uddannelse med erfa
ring i klientbehandlende arbejde eller soci
alrådgiveruddannelse.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem KL og vedkommen
des faglige organisation.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til socialinspektør L. 
Rimmer, tlf. 07- 18 12 00, lokal 170. 
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse og uddannelse bilagt kopi af 
eksamensbeviser og anbefalinger indsen
des senest den 19.08.1981 til Brande By
råd, Rådhuset, 7330 Brande.

Bjerringbro kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og 
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse i tiden 15.9.1981 - 30.9.1982. 
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller med en kommunalt uddannet 
med erfaring i sagsbehandling inden for 
den sociale sektor.
Arbejdsområdet omfatter sagsbehandling 
inden for bistandslovens rammer samt an
søgninger om førtidspensioner.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og den respektive 
faglige organisation.

Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt kopi af 
eksamensbeviser m.v. sendes senest den 
24. juli 1981 til
Bjerringbro kommunalbestyrelse
Rådhuset
8850 Bjerringbro
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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
A  rbejds løse 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. W ilfred Lauritzen
Tlf.arb.: 01-137525 Erik Laursen
Tlf.prv.: 01-357042 Søren Bjarnø

Kjeld Boysen Møller

K K S ’s Kontor: 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 A lle 3 Hanne Høst
2820 Gentofte Karen Biering-Sørensen
Tlf.arb.: 01-704111 JohnJønsson
Tlf.prv.: 01-682763 Lea Nordentoft

Lone Hylander
Afdelingskontor A  fdelingssekretær
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.: 01-222161
kl. 10-12 Checkmøde sidste
1. tirsdag i måneden tirsdag i måneden
dog 19.30



Frederiksborg amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Kegnæs U lla-Britta Duus
Holløsegade 8 L illi Eriksen
3210 Vejby Kari Selstrøm
T lf.arb .: 02-100666 Helle Wagner
T lf.p rv .: 02-307317 Jette Flindt

Kirsten Sperling 

Afdelingskontor Afdelingssekretær
Slotsgade 53,1., Kontoret åbent Kari Selstrøm 
3400 H illerød tir.-tor. 9-13 
T lf.: 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. M ichaelO lsen
Konstitueret formand Kelvin Nielsen
Bitten Kristiansen Nina Harboe
Skriftlig henvendelse 
til afdelingskontoret.
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Havnevej 5 U lla  Maat
4000 Roskilde 
T lf.: 02-370916
Kontoret åbent Telefontid
tir. 12.30-15.30 ons. 11-14
ons. 10-15
Arbejdsløse Kontakt
Møde hver onsdag Afdelingssekretæren
K l. 10. Afd.kontorets tir. 13-16
lokaler. ons. 10-15
Vestsjællands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Flemming Bo Hansen Søren riam pn
Næstjormand Inge Hansen
Gitte Rahbek Ditte W . Hansen
Kalundborgvej 273 L is  Jørgensen
4300 Holbæk Astrid Vestergård
Tlf.arb.: 03-439311 
Tlf.prv.: 03-440119 
Arbejdsløse 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 Paw lik Karin Laursen
Hovedgaden 46 Lene Sietved
4750 Lundby Jens Tamborg
Tlf.arb.: 03-769043 BentNonboe
Tlf.prv.: 03-767443 Sonja Jacobsen

Pou l E rik 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

Am di Pedersen 
Bodil Halvorsen 
Anny Knudsen

Afdelingskontor Birthe Haman
DanmarKsgade 16, Bestyrelsesmedlem
5000 Odense C  træffes
T lf.: 09-146022 man. 17-18
Kontoret åbent Afdelingssekretær
man. 12-16 John Koldegård
tir. ons. 9-13
Arbejdsløse 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

I v, » . ' . I '
Afdelingskontor 
Havnevej 26 
6200 Åbenrå 
T lf.: 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 U lla  Laursen
Tlf.arb.: 05-123066 Britta Martinsen
Tlf.prv.: 05-162657 Anette Nielsen

Bente Damkjær
Afdelingskontor 
Jernbanegade 50 
6700 Esbjerg 
T lf.: 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 
T lf.: 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 
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Rosensgade 22 træffes
8000 Århus C  man. lige uger 19.30-22.30 
T lf.: 06-130444 tir. ulige uger 17.00-19.00 
Kontoret åbent 
man.-tor. 9-14
fre. (A LU ) 10-12 Afdelingssekretær

Kurt Eriksen 
Telefontid 

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

9-12
Ringkøbing amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Ule Gregersen Lars Thøger Jensen
Spøttrupvej 6, st.tv. Eva Hallgren
Tjørring Finn Jensen
7400 Herning Lars Vestergård
Tlf.arb.: 07-413080 Randi Færge
T lf.p rv .: 07-267684 Bodil M øller
Afdelingskontor 
Nørregade 30, l.th.
7500 Holstebro 
T lf.: 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 
T lf.: 06-613435 
Kontortid:
Tirsdag kl. 13-17 
Telefontid:
Fredag 10-12 på 
T lf.: 07- 267684

Arbejdsløse Længst ledig liste
Henvendelse til Kontakt afdelings
afdelingssekretæren sekretæren

Nordjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Frederik B iilow  Christensen Lis Carlsen
Snerlevej 1 ,2.th. Steen Pedersen
9000 Å lborg Dorrit Roos
Tlf.arb.: 08-164822 Finn Vosgerau
T lf. prv.: 08-166469 Jens Iversen

E lin  Bak 
Emmy Vad Sørensen 

Kirsten Drachmann 
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
MarenTurisgade 12, l.th . træffes
9000 Å lborg ons. 19.30-21.30
T lf.: 08-165103
Kontoret åbent Afdelingssekretær
onsdag, torsdag La ila  Hansen
og fredag 9-12

Arbejdsløse Længst ledig liste
møde hver kontakt A LU
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
T lf. arb.: 0014-22300 AnetteJensen
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
*r ‘ F-A  Pensionskassernes
Vesterport Adm inistrationskontor
Meldahlsgade 3, st., Kongevejen 150
1613 København V 2830 Virum
Tlf.: 01-132511 kl. 10-14 T lf.: 02-851522

OBS!

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



Postadresseret avis

Indhold
Forside
Fysisk blokade i Århus 
Foto: Østjydsk Billed Forsyning

Medlemmerne skal høres - urafstemning
Leder

Strejkeorientering 3-9 

2200 lockoutes 3

Fysisk blokade i Århus 4
Demonstration blev til vellykket fysisk blokade

Delte meninger om fortsat konflikt 5
Vojens, Køge og Thisted socialrådgiverklubber siger deres 
mening om konflikt efter lockouten

Tillykke til strejken 6
Strejkefødselsdag hos socialrådgiverne i Århus

Kort nyt fra strejkestederne 7
Orientering om ugen der gik i samtlige strejke-byer

God opbakning fra HK i Svendborg 9
De strejkende i Svendborg fortæller om deres omlevelser 
under konflikten

SR-telefonavis 01-64 47 04
For at muliggøre en lynhurtig spredning af nyheder til medlemmerne er det besluttet at opret
te en telefonavis. Her vil de seneste nyheder blive indtalt løbende.
Telefonavisen er opstillet, og bliver allerede brugt af medlemmer, som har hørt om den via 
mund-til-mund metoden.
Dansk Socialrådgiverforenings telefonavis har nr.: 01- 64 47 04

socialrådgiveren nr. 14, den 8. ju li 1981 - 43.årgang




