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Lock-outen er igang. Arbejdsgiverne har lukket og slukket fo r so
cialrådgivernes kontorer på bistandskontorerne, og det sker til
trods for, at lokalpolitikerne er valgt til det stik modsatte.
Forud er gået syv måneders ufrugtbare drøftelser. Dansk Social
rådgiverforening har strejket i nu 4 mdr. og har gentagne gange
opfordret de kommunale arbejdsgivere til forhandling. Der har
været foretaget et utal a f sonderinger, enkeltsamtaler osv. osv,
hvor der er talt alvorligt om løsningsmodeller. M en når vi så ved
forhandlingsbordet har taget fa t på at skulle nærme os sådanne
løsningsmodeller, forsvandt de som lamperøg, og modparten gen
tog de selvsamme gamle krav: Dansk Socialrådgiverforening skal
give afkald på alle udgiftskrævende krav - herunder rådighedstil
læget - fø r der kan forhandles om noget som helst.
Denne konflikt drejer sig måske om noget helt andet end slutning
a f ny overenskomst fo r socialrådgiverne og dermed ophør a f
strejken/lock-outen.
Det er tydeligt, at der er høge og duer, og at de har haft et opgør
inden fo r de kommunale arbejdsgivere. Dansk Socialrådgiverfore
ning har levet meget med i denne kamp, ligesom vi nu må konsta
tere, at høgene fo r tiden har føringen i de kommunale arbejdsgi
verorganisationer.
Kommunevalget til efteråret giver høgene større spillerum, idet de
vil score reaktionære point på, at de har været med til at tryne en
progressiv, aktiv fagforening, som gang på gang har kritiseret fo r 
skellige kommunalpolitikere. Duerne holder sig tilbage, fo rd i de
res væsentlige argumenter ligger på det socialpolitiske område - og
det er ligesom ikke rigtigt på mode at forsvare i disse tider. Og så
er der jo også alle omkostningerne at tænke på. Som kommunal
politisk valgpropaganda har det aldrig kunnet bære at være fo r
progressiv på det socialpolitiske felt.
Konflikten på socialrådgiverområdet er ikke mere et spørgsmål
om 7 mili. kroner, men et kommunalpolitisk samvittighedsspørgs
mål. Dansk Socialrådgiverforening har sikkert ikke alle vælgeres
sympati, men vi har garanti for, at de fleste vælgere ønsker, at den
lokale forvaltning fungerer, og at betjeningen a f kommunens bor
gere er god og fyldestgørende. Derfor er det uforklarligt fo r væl
gerne, hvorfor de kommunale arbejdsgivere ikke vil sætte sig til
forhandlingsbordet og realitetsforhandle med Dansk Socialråd
giverforening.

Strejkeorientering

D et sidste tilbud
Trods H K-støtte bøjede arbejdsgiverne ikke a f
nes ønske om at gennemføre en ind
komstpolitisk løsning og knægte en
fagforenings kamplinie i den offentli
ge sektor.

March på stedet
Forhandlingerne har i månedsvis væ
ret en lang march på stedet. Hovedbe
styrelsesmedlem Henrik Mathiasen:

I fem timer var Dansk Socialrådgiver
forening i ringen i fredags i et sidste
forsøg på at undgå lockouten. M en
som det tydeligt fremgår a f Hjalm ar
Sandøys tegning på forsiden nægtede
Kaj Burchard og de øvrige arbejdsgi
vere at skifte fra de alt for store bok
sehandsker til en mere passende stør
relse at »forhandle« med.
Arbejdsgivernes bud på en løsning af
konflikten var det samme, som de
fremsatte i februar, at socialrådgiver
ne fortsat skal vinke farvel til deres
løntillæg på 700 kr. om måneden,
Dette rådighedstillæg udgør ialt 7
mili. kr. om året.
Socialrådgiverne filede i sidste om
gang igen på sine krav og lagde dette
forslag på bordet:
Lønforbedringer til de nyuddannede
og mulighed for at få samme slutløn
som de kommunalt uddannede sags
behandlere. I detaljer foreslås et etå
rigt gennemløb i stedet for toårigt på
løntrinene 19, 20 og 24 og mulighed
for den lidt højere slutløn efter objek
tive kriterier. I den sidste del af for
slaget tilbyder socialrådgiverne at af
trappe rådighedstillæget fra 700 kr. til
nul kroner over mindst to år.
Disse krav vil tilsammen koste de
kommunale arbejdsgivere cirka 7
miil. kr. om året. Under strejken spa
rede arbejdsgiverne cirke 5 miil. kr.
om måneden i lønninger.
Det er disse pebernødder, der skiller
parterne sammen med arbejdsgiver

- Det hele er øjensynligt en straffe
ekspedition mod os, fordi vi ikke ville
godkende forliget for de kommunale
tjenestemænd i marts. I marts inden
strejken trådte i kraft udtrykte fo r
manden for Kommunernes Landsfor
enings lønudvalg, den konservative
rådmand Hans Brusgård fra Ålborg
en klar forståelse for, at det var be
klageligt, at en del af vores medlem
mer skulle gå 700 kr. ned i løn, og det
måtte vi da kunne finde en løsning på.
M en da vi i fredags den 31. ju li kon
fronterede ham med hans udtalelser
fra dengang, sagde han, at der sande
lig var løbet meget vand i stranden si
den. V i havde sagt nej til K T U -fo rliget og vi havde strejket. Lige siden vi
sagde fra over for K TU -forliget, har
de reelt ikke villet forhandle med os.

fordi kommunalpolitikere er valgt til
at varetage befolkningens interesser
og ikke til at lukke bistandskontorer
ne. A t de alligevel gør det, skyldes, at
overenskomstløsningerne i de sidste
år har drejet sig om ubønhørlig ind
komstpolitik og om nogle principper,
som ikke kan fraviges, uanset hvad
det koster, og uanset hvem det ram
mer. Netop fordi de ikke længere har
karakter a f lokalpolitikere, men er
blevet indkomst-politikere, er situati
onen opstået. De kæmper for nogle
principper og ikke for borgerne i lan
det, mener Henrik Mathiasen.
Socialrådgiverne er indstillet på at til
bagevise indkomstpolitikkens totale
succes:
- H vis det lykkes, så er der ingen tvivl
om, at hele fagbevægelsen vil stå bed
re rustet i 1983 til de næste overens
komstforhandlinger. M en så skal vi
også her og nu have støtte på alle mu
lige måder. Enhver, der har forståelse
for denne kamp, må hjælpe os aktivt
på sin arbejdsplads, i sin fagforening,
i sit forbund og i sin klub, slutter de
to hovedbestyrelsesmedlemmer.

Støttet af H K
Det, som socialrådgiverne lagde på
bordet ved den seneste forhandling,
var et forslag accepteret a f H K . Nær
mere betegnet forretningsfører i H K ,
Ole Berg Rasmussen, der langtfra er
nogen hr. hvem-som-helst.
- Ole Berg Rasmussen har som fo r
mand for K T U , Kommunale Tjenestemænds Udvalg, været en af hovedmændene bag K TU -forliget, og det
har hele tiden været K TU -forliget, ar
bejdsgiverne har holdt frem for os
som det, vi skal holde os indenfor.
D erfor har det været vigtigt at få af
stemt vores løsningsmodeller med
KTU-form anden og med de mange
HK-medlemmer, som han har i ryg
gen, fortæller næstformand Carsten
Riis.

Den første lockout
- Det er aldrig sket før, og det er en
uhyrlighed at forestille sig en lockout,

Kredsforeningen
Københavns A m t
afholder
m edlem sm øde
onsdag den 19/8.81, kl. 19.30
i Store sal på Den sociale Højskole,
Randersgade 10.

Dagsorden:
1. Meddelelser.
2. Overenskomstsituationen.
Orientering om situationen på det
te tidspunkt, og drøftelser heraf og
a f muligheder/ideer fo r/til det vi
dere forløb.
Det forventes, at H B vil være re
præsenteret på mødet.
M e d venlig hilsen,
Bestyrelsen.
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Strejkeorientering

G odt forberedt
Lan d et over er m an beredt til lock-out

Belært a f arbejdsgivernes utrolige
stejlhed under de lange overens
komstforhandlinger har socialrådgi
verne overalt i landet forberedt sig
grundigt på at være lockoutet fra
mandag.
De sidste tre mandage har været de
helt skelsættende i dette forløb. M a n 
dag den 20. ju li kom den klare tilken
degivelse, offentliggørelsen af, at 60
procent ved urafstemning gik ind for
fortsat kamp.
Sidste mandag den 27. ju li var der så
formandsmøde i foreningens hus i
Toldbodgade i København. Efter det
møde kunne de 16 kredsformænd rej
se hjem til deres respektive medlem
mer og i hvert fald være fortrøst
ningsfulde på det punkt, at beredska
bet op til den truende stor-lock-out
var i orden.
Marianne Johansen, næstformand
for socialrådgiverne i Århus A m t var
én af deltagerne i formandsmødet i
kælderen i Toldbodgade:
- Det lød til, at man generelt var me
get velforberedt rundt omkring i lan
det. Overalt var der nedsat arbejds
grupper, man var regionsinddelt og
der var aftalt mødetidspunkter for de
første dage.

Århus er én a f de kredse, der står rig
tigt godt rustet. Am tet er inddelt i re
gioner, der holder møder først, og
derefter sender repræsentanter til et
centralt møde. De strejkende i Århus
kommune har desuden holdt flere
strategimøder omkring konfliktram t
arbejde. Kredsen har planlagt en stor
demonstration i Århus mandag på
lock-outens første dag, hvortil der
blandt andet kommer en hel busfuld
socialrådgivere fra Ringkøbing Am t.
Ringkøbing A m t har, modsat det
meste af det øvrige land, besluttet at
samle aktiviteterne i en daglig ledelse i
Holstebro, som også har organisato
riske hoveder med fra Struer og H er
ning. Holstebro har allerede i tanker
ne at lave en lock-out støttefest.

Rock imod lockout
Det går igen flere steder, at der skal
støttefester op at stå. Blandt andet
den centrale pressegruppe i T old b od 
gade i København har visioner om at
iværksætte en større »Rock imod
lockout« støtte-koncert.
Københavns A m t har inddelt sig i fire
regioner, tre geografiske regioner i
nord, vest og syd samt de amts-ansat

Socialinspektører
med fuld forståelse
D e r er nye revner hos m odparten
Flere og flere socialinspektører siger
nu fra over for holdningen i Kom m u
nernes Landsforening. Socialrådgive
ren har talt med socialinspektøren og
socialudvalgsformanden i Christians
feld kommune og socialinspektøren i
Åbenrå. Desuden har vi bemærket os
Kristian »Albuesen« Albertsens sene
ste udtalelse til TV-avisen.
På kommunens vegne har social- og
økonomiudvalgene i Christiansfeld
kommune i Sønderjylland rettet hen
vendelse til Kommunernes Landsfore
ning for at påvirke arbejdsgiverparten
til at blive enig med Dansk Socialråd
giverforening.
Socialudvalgsfor
mand,
økonomiudvalgsmedlemmet
Arne Vaupell, siger til »Socialrådgi
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veren«: »V i er kede af at være sat ud
af spillet, da det er Kommunernes
Landsforening, der har forhandlings
kompetencen - og vores initiativ skal
ses som et desperat forsøg på at påvir
ke situationen«.
Socialinspektør Børge Frederiksen:
»Jeg har fuld forståelse for socialråd
givernes arbejdskamp, de bør have en
højere løn end den Kommunernes
Landsforening har tilbudt - og det
skal ses både i relation til arbejdet og
uddannelsen«.
»Christiansfeld med 10.000 borgere
er en a f de små kommuner, der bliver
meget hårdt ramt a f en lock-out, siger
Arne Vaupell. »Vi har i forvaltningen
ansat 6 sagsbehandlere - de fem kom

te som den fjerde. Hver mandag klok
ken 14.15 er der et koordineringsmø
de for de fire regionale grupper. L o 
kalt forestiller københavnerne sig, at
der nedsættes grupper som følger: In
formation og koordinering, økono
mi, praksis- og støtte, kommuneak
tivitet, komm unalpolitik, kultur og
dagbog og evaluering.

Alle går på socialen
Kredsformand i Roskilde Am t, Anne
Haaløv, fortæller, at et tillidsmands
møde er blevet enige om, at alle - også
de som vil få rent afslag - skal gå på
socialkontorerne og søge om hjælp.
Hele materialet skal så samles til pres
sen og til statistisk brug. De lockoute
de vil i øvrigt mødes i Roskilde 1-3
gange om ugen, idet de dog også vil
tage højde for det faktum, at alt for
mange rejser til møder kan være for
dyr en spøg for socialrådgivere på bi
standshjælp.
På Fyn har socialrådgiverne besluttet,
at de vil bestille tid gruppevis på soci
alkontorerne. M an er ikke vild med,
at kommunen skal snage i éns private
forhold, og det kan måske undgås ved
at man møder op som gruppe.
Blandt ideerne rundt om i landet skal
endelig også nævnes, at de fire geo
grafisk opdelte områder i Sønderjyl
lands A m t er indstillet på at etablere
en morgentelefonvagt, som skal virke
på faste telefonnumre daglig klokken
8-9.
mer ikke på mandag, heriblandt lede
ren af rådgivningsafdelingen«.
Børge Frederiksen oplyser, at der i
gennemsnit er 100 ekspeditioner om
ugen, »som jeg ikke har en jordisk
chance for at give en forsvarlig be
handling«. »Derfor tog jeg mine fo r
holdsregler, allerede da jeg først hørte
om lock-outen - idet jeg over for soci
aludvalget måtte fralægge mig ansva
ret for den behandling, kommunens
borgere vil få efter 1/8«.
»Det er jo vore klienter, der i forvejen
ikke har det let, der kommer til at be
tale omkostningerne ved konflikten det forhold er hidtil ikke kommet
særlig klart frem«, siger Børge Frede
riksen. Der vil ikke være nogen vej
ledning eller rådgivning. F.eks. vil de
efterladte i forb. m. dødsfald være
uden hjælp, ligesom folk i en skils
missesituation. Endvidere vil revali
deringstiltag og størstedelen a f dp-opfølgningen stoppe - og det vil koste
mange penge - udover at mange ikke
vil kunne starte deres uddannelse d.
1/9, men må risikere at skulle vente
endnu et år«.

Strejkeorientering
Arne Vaupell
Tidende, at si
bliver en kata
bliver en reali

fasti nu, så vil de komme til at virke
som løntrykkere over for H K ’erne, og
så vil vi ikke kunne få det personale,
vi vif have. V i vil få dårligere persona
le. Som det er nu, supplerer de to
sagsbehandler-uddannelser hinanden
udmærket, og jeg har her i Åbenrå
cirka lige mange af hver.

I Åbenrå mener socialinspektør Aksel
Hansen, at det på lang sigt ikke er i
kommunernes interesse, at socialråd
giverne bliver låst fast økonomisk i
den nuværende overenskomstsituati
on.

- Jeg håber meget på, at vi kan undgå
lockouten. I Åbenrå skal seks ud af
syv socialrådgivere lockoutes, og så er
vi tilbage ved de gamle tilstande fra
før bistandsloven. Så kan vi bare sid
de og udbetale hjælp, siger socialin
spektør Aksel Hansen.

Socialudvalgsformand
udtalte 30/7 til Jydske
tuationen i kommunen
strofe, hvis lock-outen
tet.

Åbenrå

- Hvis

socialrådgiverne

bliver

låst

Kr. Albertsen anerkender soci
alrådgiverne
Den altid så medievenlige Kristian A l 
bertsen, Socialdemokratiet, overra
skede atter engang, da han torsdag
den 23.7. i TV-avisen blev citeret for
sit syn på konsekvenserne af social
rådgiverkonflikten.
T il Albertsens portræt på tv-skærmen
sagde speakeren: »Kristian Albertsen
erkender, at der laves flere fejl, fordi
Frederiksberg kommune har erstattet
de strejkende socialrådgivere med
dårligt uddannet personale«.

Stakkevis a f regninger
Lock-out-forberedelser foregår også på det nære plan. V i har for
hørt os rundt omkring og bringer her nogle eksempler på de ret så
forskelligartede personlige konsekvenser, stor-lock-outen kan få.

Susanne, ansat i Ballerup kommune,
har været i strejke i 4 måneder:
- Jeg kommer til at gå på bistanden
straks, - og det kan få katastrofale
følger, at jeg i løbet a f strejken er
kommet bagud med mine regninger.
Jeg har ikke fået betalt husleje for juli
måned, og jeg har en tavle fuld a f reg
ninger, der burde være betalt.
Jeg har fået strejkelån ligesom alle
andre, men det betyder alligevel, at
jeg får udbetalt 950 kr. mindre om
måneden. Jeg har alene boligudgifter
på 4400 kr., og da jeg er alene med
min søn, er der jo også mange andre
udgifter.
M it største problem, når jeg nu skal
på bistanden, er, at jeg for at fylde de
forskellige huller fik udsættelse med
huslejen i sidste måned. Jeg risikerer
nu, at jeg ikke kan få bistandshjælp
til huslejen, når jeg b li’r lock-outet,
fordi betalingen ikke er vedligeholdt.
Det betyder dog ikke, at jeg synes, at
vi skal lande på et dårligt resultat. Jeg
er alligevel indstillet på at fortsætte
kampen.

- M in mand tager nyt arbejde
Elisabeth Thuesen, Frederikshavn,
har hus, mand og et barn på tre år:
- Hvis lock-outen kommer, så er vi
indstillet på, at min mand skifter til
bage til sit gamle job. Det giver mere
kørsel for ham og dermed flere ulem
per, men det giver mere i løn. Han
kan skifte job i løbet a f 14 dage.
Familien sidder i et dyrt hus og må
spare, hvor det er muligt. Elisabeth
vil kunne låne 2
/s af det beløb, hun får
nu, og hun ville endog overveje at ta
ge et rengøringsarbejde under kon
flikten, hvis det ellers var lovligt.
Susanne har mange regninger, men
osse masser a f m od på at kæmpe vide
re.
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Blikkenslagerbande
gik til angreb på
tillidsmands skrivebord
Ishøj-tillidsm and D ale Schm idt vendte hjem fra ferie og fan dt sit
skrivebord åbnet og undersøgt a f embedsmænd
Tillidsmand som »spion«

A f journalist
E r ik Rasmussen

Aktionen mod det aflåste skrivebord
kan muligvis tilskrives komm unaldi
rektør E rik M arks skuffelse over til
lidsmanden.
Kommunaldirektøren
har nemlig beordret Dale Smith til at
lave udførlige referater fra de møder,
socialrådgiverne har holdt i forbindel
se med arbejdsnedlæggelser.

Privatlivets fred er afskaffet for de
ansatte i Ishøj kommune. Ledelsen i
rådhuset går ikke af vejen for at bry
de ind i personalets aflåste skrivebor
de. I alt fald ikke, hvis man er tillids
mand og modstander a f kommunens
personalepolitik.

Kommunaldirektøren mener, det er
tillidsmandens opgave skriftligt at
fortælle ham, hvem der opfordrer til
arbejdsnedlæggelser, hvem der delta
ger i møderne, hvad tillidsmanden si
ger osv. Dale Smith har selvfølglig ik 
ke imødekommet kommunaldirektø
rens ordre.

Det hidtidige klimaks i striden mellem
borgmester Per Madsen og de strej
kende og fyrede socialrådgivere i
Ishøj gik ud over tillidsmandens
skrivebord.
D a socialrådgivernes tillidsmand Dale
Smith tog på ferie, låste han for en
sikkerheds skyld skufferne i sit skrive
bord. Da han mødte på arbejde igen
den 15. juni efter ferien, var skuffer
ne imidlertid låst op og alle hans papi
rer lå i eet stort rod.
- Jeg var naturligvis chokeret, fordi
jeg som tillidsmand har mange vigtige
papirer liggende i mine skuffer. Jeg
kontaktede omgående lederen af bi
standsafdelingen, hvor jeg er ansat,
for at få at vide, hvad der var sket
med mit skrivebord i min ferie.
- H un svarede frisk og frejdig, at hun
sammen med socialinspektørens se
kretær havde været i mine skuffer. De
havde beordret en af kommunens
håndværkere til at bryde ind i mit
skrivebord, fortæller Dale Smith.
Dale Smith oplyser, at han ikke har
kunnet få en forklaring på, hvad le
delsen ville i hans skuffer. Afdelings
leder Birgit W ibrand har dog oplyst,
at »man ikke bør låse sit skrivebord,
når man tager på ferie«.
Socialrådgiveren har heller ikke kun
net få at vide, hvad der lå af spænden
de litteratur i tillidsmandens skuffer.
Så spændende, at ledelsen ligefrem
ville få en håndværker til at åbne et
aflåst skrivebord. Forespurgt oplyser
kommunens socialinspektør, E rik N i
elsen, lakonisk:
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Tillidsm and Dale Schmith: Kom hjem
fr a ferie og fan dt skrivebordet gen
nemsøgt.
- Jeg vil ikke diskutere Dale Smiths
ansættelsesforhold eller hans forhold
til kommunen med Dem.
- Kan D e bekræfte, at....
- ....jeg ønsker ikke at diskutere dette
med folk uden for kommunen.
- Jamen er det kotyme i Ishøj at bry
de ind i de ansattes skuffer?
- Jeg har ikke mere at tilføje, slutter
den ordknappe socialinspektør.
Dale Smith selv tør ikke sige nøjag
tigt, hvad ledelsen har været ude ef
ter:
- M en jeg gør mig naturligvis mine
tanker. Havde det drejet sig om mit
arbejde for kommunen, vidste ledel
sen, at den blot kunne ringe til mig.
Jeg bor fem minutter fra rådhuset og
ville naturligvis være gået hen og have
fundet de papirer frem, som de ledte
efter. Hvis det altså var papirer, som
vedrørte mit arbejde for kommunen
og ikke papirer, der vedrørte mit fag
lige arbejde.

Overgrebet mod Dale Smiths skrive
bord føjer sig smukt ind i den række
af chikanerier, store dele af de kom 
munalt ansatte i Ishøj har oplevet i de
seneste år. Chikanerierne er blandt
andet gået ud over de ansatte i kom 
munens børne- og ungdomsinstitutio
ner og lærerne.
Den socialdemokratiske borgmester
Per Madsen, der af nogle a f de kom 
munalt ansatte betegnes som »Dan
marks svar på Idi Am in«, ser det som
sin fornemste opgave at koste enhver,
der kræver blot et anstændigt arbejds
miljø, ud fra kommunens arbejds
pladser.
I juni gjorde socialrådgiverne oprør
mod det overvældende arbejdspres i
Ishøj og mod den uanstændige perso
nalepolitik i kommunen. I flere måne
der havde socialrådgiverne gennem
skriftlige henvendelser bedt kommu
nens ledelse drøfte og løse de mange
problemer for både socialrådgiverne
og klienterne.
Mandag den 1. juni var socialrådgi
vernes tålmodighed brugt op, og de
nedlagde arbejdet i protest mod de
utålelige arbejdsforhold og i protest
mod kommunens uvilje til at løse
problemerne.

Først opnormering
- så nednormering
Baggrunden
for
socialrådgivernes
utilfredshed skal især findes i udvik
lingen siden særforsorgens udlægning
til kommunerne ved indgangen til
1980. Socialrådgiverne blev ved den
lejlighed lovet en opnormering a f so
cialrådgiver-stillingerne fra 13 til 16,
for at mindske arbejdspresset i bi
standsafdelingen.
Socialrådgiverne i Ishøj accepterede
opnormeringen, men påpegede, at der
reelt var brug for omkring 30 social
rådgivere. Hver socialrådgiver har i
mange måneder skullet klare mellem
200 og 300 sager ad gangen.
Trods arbejdspresset i Ishøj og trods
opnormeringen varede det ni måne

ger var kun samarbejdsudvalgets fo r
mand (socialinspektøren) og næstfor
mand (en H K ’er) indkaldt til mødet.
Jeg havde således ingen jordisk chan
ce for at protestere mod nednorme
ringen, oplyser tillidsmanden.
Viceborgmester L e if Grundsøe har
dog nu rejst tvivl om det betimelige i
nednormeringen til 12 sagsbehandle
re. I et brev til en a f de fire fyrede so
cialrådgivere i kommunen, skriver vi
ceborgmesteren den 9. juli, at der skal
være 14 sagsbehandlere i bistandsaf
delingen.
Det har ikke været muligt at træffe vi
ceborgmesteren for en kommentar til
denne pludselige opnormering af by
rådets nednormering. Formanden for
socialudvalget i Ishøj har imidlertid
aldrig hørt om det nye tal:

alpolitik, da borgmester Per Madsen i
juni fremlagde regnskabet for 1980.
H eraf fremgik det, at 141 børn og un
ge var blevet anbragt uden for hjem
met, mens kommunen havde regnet
med, at det kun blev nødvendigt for
104 børn og unge. Ekstraregningen til
skatteyderne lød på 4,7 m illioner kro
ner, og antallet a f tvangsanbringelser
går næppe ned, fordi kommunen ned
skærer antallet af socialrådgivere.
Udover det store antal børn og unge
fra Ishøj, som må anbringes uden for
hjemmet, kan kommunen også rekla
mere med amtets højeste arbejdsløs
hed. Den var i marts på 13,6 procent.
Ishøj kommune er i det hele taget en
»tung kommune« med mange og sto
re sociale problemer. Disse gøres ikke
mindre af underbemandingen på råd-

Ishøj-beton, et belastende og belastet m iljø med mange socialklienter og f å socialrådgivere.
der, før de tre nyoprettede stillinger
var besat. Kommunen gav sig god tid
med at få de nye stillinger i bistands
afdelingen besat.
I juni fandt kommunen pludselig ud
af, at der nu kun var behov for 12
sagsbehandlere i bistandsafdelingen.
En ordentlig forklaring på denne ned
læggelse af fire stillinger har kommu
nen aldrig givet. M en borgmesteren
kan bryste sig af, at nednormeringen
er godkendt a f samarbejdsudvalget,
hvor de forskellige personalegrupper
burde være repræsenteret.
- Der er blot den hage ved historien,
at socialrådgiverne ikke deltog i det
pågældende møde. A f mystiske årsa-

- M en jeg rejste også på ferie den 2.
juli, så jeg ved ikke hvad der er sket
siden, siger Jørgen Bandholm.
- Det kunne jo virke som en imøde
kommelse over for socialrådgivernes
påstand om, at 12 sagsbehandlere
langtfra er nok?
- Det tror jeg alle vil indrømme, at
det er sgu’ ikke nok, men det er sta
digvæk et spørgsmål om skatteyder
penge, slutter socialudvalgsforman
den.

Regningen til skatteyderne
Skatteyderne i Ishøj blev mindet om
konsekvenserne af kommunens soci-

husets bistandsafdeling, som får man
ge socialrådgivere til at søge andre
græsgange, hvor arbejdspresset er
mere overkommeligt.
En undersøgelse viser, at i de første
syv måneder af 1981 har syv social
rådgivere i Ishøj sagt deres job op.
Desuden har kommunen fyret fire so
cialrådgivere - den ene efter fem års
ansættelse i Ishøj. H ertil kommer, at
der sjældent skaffes vikarer for syge
meldte og socialrådgivere på barsels
orlov, hvorfor den gennemsnitlige be
manding på bistandsafdelingen er ne
de på 6-7 socialrådgivere. Den gen
nemsnitlige ventetid for klienterne er
på 5 timer.
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Å b en t brev til Socialrådgiveren

Argum enteret udmeldelse
T il Dansk Socialrådgiverforening.

Jeg har før været på vej til at melde
mig ud a f foreningen. - Jeg er een af
»de gamle«, om hvem det er sagt, at
vi har et næsten »religiøst« forhold til
foreningen. - D erfor er jeg også lidt
vemodig. - M en mit vemod er lige
stort, om jeg bliver i foreningen, eller
jeg melder mig ud. - Egentlig mindre
ved det sidste.
Jeg er een a f dem, der har valgt faget,
fordi jeg havde en sag at varetage, noget med at bruge mine kræfter, min
styrke og mit privillegium til at stå på
de svagestes side for at puste ind i
dem og deres omgivelser, at de også
skulle have del i kagen. (Har I allere
de kvalme?) Jeg er glad for mit valg
af uddannelse og arbejde - og har væ
ret glad for min forening, som jeg da
også har været aktivt engageret i. O p 
remsning: Faggruppeformand i mød
rehjælpstiden, udvalgsmedlem i flere
anliggender, i kredsforeningsbestyrel
se, klubform and etc. - Jeg orker ikke
mere, bl.a. fordi foreningen er kom
met til at stå for noget, som ikke er
min sag. A t jeg ikke har meldt mig ud
tidligere skyldes en blanding af no
stalgiske og solidariske følelser.
Engang stod Dansk Socialrådgiver
forening ikke blot som en fagfore
ning, der dog i ca. 1956 fik os op fra
lygtetændernes lønningsklasse til vist
nok lønramme 9, - og sidenhen til
den formidable 13. - Der blev også
skabt nogle avancementstillinger. M en den stod som et forum, hvor vi
drøftede vores fags indhold i forhold
til folks behov og til systemets struk
tur. - Jeg vil her (mens jeg visker en
tåre bort med halen) nævne efterårs
møderne på Hindsgavl, hvor vi m ød
tes med landets højeste embedsmænd
og politikere og med os selv, og vi dis
kuterede og sang og dansede, og det
hele var ikke blot noget lort. - V i troe
de på os selv - på, at vi var noget og
kunne noget. - A t vi var et fag.
I masser af år blev strukturændring
drøftet - og så kom den. - Repræsen
tantskab, afdelingskontorer og et
voksende bureaukrati og dermed til
tagende fremmedgørelse. - Jeg ved
godt, at vi er blevet flere end vi var i
1956, - men mon ikke vi ved lidt mere
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omtanke og lidt mindre hoppen på
bureaukratiets vogn kunne have haft
en bedre forening idag. Jeg oplever
ikke, vor forening er blevet stærkere
ved at få flere kontorer.
Jeg troede længe på begrebet »faglig
holdning« - at socialrådgiverne havde
samme udgangspunkt, - at vi »talte
samme sprog«. Lid t naivt troede jeg
det indtil for få år siden. - Da opdage
de jeg, der var sket et skred. - Jeg
gjorde den forskrækkende opdagel
se, at de unge (belæste og vellærte) so
cialrådgivere mange gange - fagligt ikke vidste, hvem de var - hvor de
stod - hvad de skulle varetage. Mange
gange var de usikre eller vrede. - M a n 
ge gange har de så - måske for at over
leve - tilpasset sig systemet - sat sig på
den rigtige side a f skrivebordet og sid
der nu der - og pukler - og administre
rer (ofte en god lov), som nogle a f de
res lønudbetalere har sagt, de skal gø
re. (Er jeg for grov?). - Jeg har ofte
savnet en faglig - måske noget så højt
som etisk - holdning hos nogle kolle
ger, og jeg er da også kommet til at si
ge det højt: »På hvilken side a f skri
vebordet sidder du?«. - Svaret »jeg
administrerer, det er det, jeg er sat
til« -»da græd den gamle digter«,
skriver H .C . Andersen i eventyret om
den slemme A m o r (tror jeg nok). N år jeg tænker mig om, kan jeg fo r
stå de unge socialrådgiveres situation.
Samfundet, systemerne, livsvilkårerne og arbejdssituationen har ændret
sig fundamentalt. - M en menneskene for katten - er da de samme. - De har
de samme behov som i 1950’erne,
tresserne og halvfjerdserne - mindst.
V i har fået E D B , superregistre af en
hver art, kontorlandskaber, E F , store
banker, der ligesom supermarkeder
nes cafeteriaer er ens over hele ver
den. Og vi har fået »mellemteknike
re« og andre dygtige administrations
uddannede folk, der sikkert er meget
bedre end en faglig bevidst socialråd
giver til at få en kommunes penge til
at slå til, til at konkurrere med social
rådgiverne om det, der burde være so
cialrådgiverarbejde.
Jeg tror, at vi som fag har forfejlet
vor argumentation ved ikke at lægge
mere vægt på fagets ideelle indhold.

Naturligvis skal vi vide alt om sam
fundets struktur, økonom i og love og at disse forhold også er vor klients
og vor virkelighed - men vi skal fort
sat gå ud fra det enkelte menneske,
der søger os. Og vort virkemiddel er
stadig samtalen, - dialogen med klien
ten. Derved skal ske en frigørelse af
hendes/hans kræfter med vort tilbud
om vor og samfundets hjælp, hvor
det er nødvendigt.
V i har nu i nogle måneder haft en
konflikt løbende, - en konflikt hvor
jeg ikke har været enig med vor fore
ning. - Jeg har spurgt, hvor er klien
ten henne i foreningens krav. - Og jeg
har spurgt om, hvor meget lægger I
vægt på at få forbedret arbejdsvilkå
rene, så klienten kan få en anstændig
behandling, og I selv ikke bliver ned
slidte før tiden. Jeg tror vi ville have
vundet mere gehør/sympati for så
danne synspunkter, og vi havde da
vist et ordentligt flag - også med en
ordentlig farve - der måske endda i
sidste ende havde kunnet give en bed
re lønramme.
Jeg har på flere områder været him
melråbende naiv. Jeg havde hørt ryg
ter om partipolitik i vor forening. Jeg ville ikke tro, at vor bestyrelse v il
le sætte egen partipolitisk opfattelse
højere end den faglige politik. M en
jeg måtte jo åbne øjnene også for det.
- Det er galt at lade en upartipolitisk
fagforening styre partipolitisk. - Jeg
tror, jeg er født socialist, - uden at vi
de det - jeg opdagede det efter 20-30
års forløb. - Jeg har aldrig kunnet
indsnævre mine socialistiske tilbøje
ligheder i en partipolitisk forening,
men ved godt, hvor jeg står. - Jeg del
tager, når jeg kan, i min kredsfore
nings møder. Da man ved det sidste
møde, jeg deltog i i maj i år efter en
engageret orientering om konfliktsi
tuationen skulle til at afsynge »Inter
nationale« kunne jeg pludselig blandt
alle disse velbjergede, forbrugende,
højtråbende unge mennesker ikke ta
ge mere - men gik. H v or var proporti
onerne mellem problem, sang og
handling?
Nu kommer så mit personlige dilem
ma, som jeg dog - indtil videre - har
taget beslutning i. - Der er højt kon
tingent til en forening, hvis politik jeg

Debat
synes er temmelig forfejlet. Der er
strejkekontingent til en konflikt, jeg
er uenig i. Jeg har fået stor, stor reg
ning for mine varmeudgifter, og jeg
har et voksent barn under uddannel
se, som jeg egentlig er mere engageret
i at give en hundredekroneseddel en
gang imellem end i at skaffe kr.
300,00 månedligt til en sag, jeg ikke
går ind for, og hvortil min solidari
tetsfølelse efterhånden ikke
kan
strække.
Altså vil jeg gerne allersnarest slettes
som medlem (indtil videre) af Dansk
Socialrådgiverforening.
Den mest konstruktive måde at gå ud
af min forening på ville være sammen
med nogle andre at skabe en ny med
fagligt indhold, men det orker jeg ik 
ke nu.
M e d venlig hilsen,
B o d il Simon.
PS: Fo r dem, der ikke kender mig, og
som måske undrer sig, vil jeg lige op
lyse følgende om mine data: Uddan
net på hold 20 B i 1956, M ødrehjæ l
pen i København 1.1.1957 - 1.8.1961,
Åndssvageforsorgen i H ald Ege i 3
måneder, Mødrehjælpen i Holstebro
1.11.1961 - 30.9.1972 (de fleste år
som fuldmægtig), fra 1.10.1972 Børnerådgivningscentret i Herning, som
tog mig med til amtssocialcentret i
Ringkjøbing ved integration efter B i
standsloven - og der arbejder jeg fort
sat mindst 40 timer ugentlig i min tje
nestemandsansættelse i lønramme 21
sidste trin.
Årskursus
i Århus
1975/76.

Kursus i
pensionskasseforhold
I Socialrådgiveren nr. 15 er der
kursusannonce for efteråret
1981. Kun 1 har reageret.
Det er en beklagelig udvikling,
idet kurserne er såvel indholds
rige som pædagogisk velstruk
turerede, og som sådan giver en
udmærket baggrund for en dis
kussion af fordele og ulemper
ved pensionskasser.
Endelig er kurserne kortvarige,
og der er rimeligt gode mulighe
der for at få tjenestefrihed med
løn ved deltagelse i dem.
Skulle nogen efter denne varme
anbefaling have fået lyst til at
komme på pka-kursus, kan det
altså nås endnu ved senest den
17.8.1981 at rette telefonisk
henvendelse til W innie Johannesen i foreningen.

Svar til et medlem,
der falder fra
D u skriver, du vil melde dig ud, fo r d i
D u ikke solidariserer dig med D S ’s
politik. Udmeldelse er ikke et argu
ment imod en politik, udmeldelse er
ikke et meningsdannende argument,
som ændrer en bestående politik. U d 
meldelse er en tom argumentation og
indirekte selvimodsigende, når den
bruges som protest imod en ført p oli
tik.
Når Du melder dig ud, efterlader Du
dine meningsfæller - eller dem som
Du i givet fald kunne blive enig med
om nogle a f dine synspunkter - p oli
tisk svagere end før din udmeldelse.
Således giver Du dine politiske mod
standere større styrke i form a f pro
centvis stemmetal etc. Derved bliver
din handling som politisk argument
inkonsekvent.
Du har et fællesskab med mange an
dre »gamle« socialrådgivere. Du
skriver, at I har et næsten religiøst
forhold til Dansk Socialrådgiverfore
ning. Det behøver man nu ikke at væ
re »gammel« socialrådgiver for at
ha’ . Det er der også medlemmer af de
partipolitiske grupperinger, der har.
Jeg selv kunne ikke opfatte mig som
fungerende socialrådgiver ude at være
medlem a f fagforeningen a f såvel fag
politiske som socialpolitiske grunde.
Jeg opfatter ikke mit medlemskab af
Dansk Socialrådgiverforening som
udtryk for, at jeg er enig i alt, hvad
foreningen gør. Jeg opfatter mit med
lemskab som en gensidighed - dels at
fagforeningen skaffer mig ordentlige
arbejdsforhold og en ordentlig løn,
og dels at jeg har mine demokratiske
indflydelsesmuligheder på, hvad fore
ningen skal gøre.
Du har selv brugt dit medlemskab på
denne måde, Du var fagpolitisk aktiv,
dengang Du slogedes for bedre ar
bejdsvilkår i Mødrehjælpen, og Du
var med til at sikre en højere lønind
placering. Dengang havde I jeres
modstandere, der mente, at I satte k li
entens tarv tilside for egen mammon.
Det har siden 1938 været Dansk Soci
alrådgiverforenings dilemma: H v o r
dan tjener vi såvel vore fagpolitiske
som vore socialpolitiske idealer.
Der har været en klar linie i vor nu 43
årige historie: Vi tjener i alle tilfælde
ikke vore socialpolitiske idealer ved at
gøre arbejdet gratis, ejheller ved at vi
bliver løntrykkere i det sociale sy
stem. Der har også ligget en klar linie

siden 1940, at kun ved en rimelig af
lønning kunne der skabes baggrund
f o r et rimeligt stykke arbejde. Du har
selv været med til at fastholde denne
linie, og det er den, der nu føres vide
re under de nugældende forhold.
M en forholdene har ændret sig, vilkå
rene for at videreføre Dansk Social
rådgiverforenings målsætninger er be
tydelig forandret, - dermed forandres
metoderne også. H ertil kommer en
politisk bevidstgørelse blandt med
lemmerne samt en partipolitisk inter
esse i at have indflydelse på fagpoli
tik.
Denne partipolitisering i fagforenin
gen har intet med rygter at gøre - det
gjorde jeg opmærksom på i Social
rådgiveren i 1978 efter repræsentant
skabsmødet. Der er andre, der har
gjort det tidligere og senere, men in
gen har rigtigt gjort noget ved det ud
over de politisk aktive. Der har ikke i
Dansk Socialrådgiverforenings histo
rie været nogen bremse for, at sådan
ne partipolitiske grupperinger kunne
vinde indpas i repræsentantskab og
hovedbestyrelse.
Bremsen
kunne
f.eks. bestå i, at Du og andre medlem
mer, der var modstandere a f denne
partipolitisering stillede op til repræ
sentantskabet, til H B og til perma
nente udvalg. V i har gentagne gange
været i den situation, at der ikke var
kandidater nok til såvel H B som løn
udvalg.
M ed andre ord, oppositionen til den
politiske linie, som flertallet i repræ
sentantskabet og H B står for, har ik 
ke talt klart og stærkt nok.
Du skriver afsluttende, at den mest
konstruktive måde at melde sig ud på,
er sammen med andre at danne en ny
forening med et fagligt indhold. Det
undrer dig vel ikke, at jeg mener, at
det vil være den største torske-dumhed at begynde på - i særdeleshed når
din protest går på partipolitisering og
manglende faglighed. T o bekrigende
fagforeninger vil netop være et klart
offer for lige nøjagtigt de to problem
stillinger, du nævner. Jeg kan ikke la
de være med at spørge dig, om D u har
tænkt på, at Du sammen med disse
»nogle andre« kunne arbejde for dis
se synspunkter i Dansk Socialrådgi
verforening?
Carsten Andersen.
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T ilb u d t

Bibliotekarerne vil give en dagløn,

tjenestemands

når lockouten kom m er

ansættelser

Forretningsudvalget i Bibliotekarfor
bundet vedtog på et møde tirsdag d.
28. at sende et brev til samtlige 4.000
medlemmer, med en kraftig opfor
dring til at støtte socialrådgiverne
med en dagløn.

Arbejdsgivernes krumspring for at
undgå konsekvenserne a f deres egen
lockout bliver stadig flere.
Rødby Kommune på Lolland har
brudt med alle hidtidige principper og
tilbudt tre ud a f fire socialrådgivere
tjenestemandsansættelse med øjeblik
kelig virkning.
T il Socialrådgiveren oplyser en a f de
overenskomstansatte tjenestemænd,
at tre socialrådgivere blev kaldt til
personlige samtaler med ledelsen tirs
dag den 28.7. Her blev tilbuddet fore
lagt. T o af de tre sagde nej til tilbud
det, som var i strid med kommunens
egne ansættelsesregler. Den sidste ac
cepterede, da han følte sin forsørgel
sesmulighed for hårdt truet ved lock
out.

Bibliotekarernes ledelse vedtog at sen
de brevet samt et girokort ud til med
lemmerne, så snart lock-outen er
trådt i kraft.
M a n havde endvidere diskuteret soci
alrådgivernes situation, og der var
bred enighed om, at bibliotekarerne
ville stå solidarisk og støtte kampen,
både moralsk og økonomisk.
K urt Kofoed fra bibliotekarernes fo r
retningsudvalg siger, at socialrådgi
vernes kamp også er deres kamp,
bl.a. fordi det er første gang, de o f
fentlige arbejdsgivere bruger lock-out

som våben mod så lille en fagfore
ning. Dette kan nemt skabe præce
dens. Næste gang er det måske b iblio
tekarerne, der står for skud.

Legat
»Pianistinden frk. Else Schultz’s L e 
gat uddeler et- eller flerårige legater
til chondrodystrofe kvinder til uddan
nelse, udover hvad der hertil kan ydes
af det offentlige, samt som støtte til
bosætning. T il disposition er i år ca.
kr.

25.000,00.

Ansøgning

indgives

inden 15. september d.å. til landsrets
sagfører Jørgen Riemer, Nørregade
13, 1165 København K«.

Den konkrete sag er nu indberettet til
Dansk Socialrådgiverforening, der ta
ger videre affære i sagen.
Kommunens handling svækker K om 
munernes Landsforenings k onflikt
mulighed. M en samtidig viser den
klart, at kommunerne anvender an
sættelsesmåder som våben i arbejds
kampe, en meget betænkelig brug af
t i enestema ndssvstemet

U d lejn in g
Vedr.: Bebyggelsen Frederikshave, Hillerød
I Frederikshave H illerød har
pensionskasserne for kontor
funktionærer, lægesekretærer,
sygeplejersker, hjemmesygeple
jersker, sygehusportører, syge
hjælpere m .fl., socialrådgivere
samt socialpædagoger købt 8
nye boligblokke, fordelt på 2, 3
og 4 værelsers lejligheder.
Boligblokkene færdiggøres eta
pevis og den første blok vil være
klar til indflytning pr. 1.9.1981.
Der vil være fremvisning lørda
ge og søndage fra den 1.8.1981
mellem kl. 13-15.
Interesserede medlemmer bedes
venligst hurtigt kontakte A fd e 
lingskontoret for Frederiksborg
Am t, da resterende lejligheder
vil blive udlejet til andre.
Præsentationsmateriale kan re
kvireres på afdelingskontoret.

F e jl i PBC-opkrævningem e
H a r du modtaget en rykker på kr. 278,00, selv om du er til
meldt betalings-service-ordningen, er det ikke nogen fejlta
gelse - men skylden er ikke din.
Ved et uheld er beløbet nemlig ikke blevet trukket på din
konto i ju n i måned - og ej heller i ju li måned. I ju li måned er
der kun trukket det ordinære kontingent på kr. 450,00 +
strejkekontingent på kr. 278,00, ialt kr. 728 kr.
F o r at få bragt orden i sagerne, bedes du venligst selv indbe
tale beløbet på Posthuset og derved undgå yderligere rykke
re.
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G o d støtte
- men L O om rådet
svigter
Under konflikten har Dansk Social
rådgiverforening modtaget støtte fra
mange organisationer. Blandt de stør
ste enkeltbeløb kan nævnes 200.000
kroner fra Dansk Typografforbund,
og 10.000 kroner om ugen fra P M F til dato over 100.000 kroner. M en er
der støttet nok?
- M an har ikke støttet nok fra L O fagforeningernes side. Det er fra fag
foreningernes side blevet begrundet
med, at vi ikke er en del af LO-gruppen, og at man ikke støttede uden for
dette område, siger hovedbestyrelses
medlem i DS, Henrik Mathiasen. Det
er et formalistisk argument, som

dækker over en politisk uenighed med
vor konflikt. V o r konflikt er bl.a. et
opgør med den indkomstpolitik, som
L O har godkendt.
- M ed hensyn til de offentligt ansatte
har det været - og er - vort håb, at de
vil forstå at sidestille vor overens
komstkamp med deres egen og støtte
os. De offentligt ansatte har også væ
ret ude i opgør med indkom stpolitik
ken - og specielt AC-om rådet har
mærket, hvordan offentlige arbejds
givere opfører sig i arbejdskampe, si
ger Henrik Mathiasen.
Støtten til Dansk Socialrådgiverfore
ning viser et tydeligt billede. De o f
fentligt ansattes organisationer har
fået øjnene op for, at kampen er værd
at støtte. Samtidig har mange enkelt
medlemmer a f de forskellige forbund
indsendt pæne beløb som privatperso
ner. Specielt fra faggrupper inden for
samme forbund som Dansk Social
rådgiverforening har støttet - altså
faggrupper inden for S F U og K T U .

Kursus:

Barnet som
indgangsport
til fam ilieterapi
Tid

Fredag d. 25.9. kl. 19 til søndag d. 27.9. kl. 16.
Kurset fokuserer på forældre-barn forholdet og på
hvordan familieterapeuten kan arbejde kreativt
med f.eks.: Barnets rolle i familien, Identitetspro
blemer, Børns og forældres skiftende forventnin
ger til hinanden livet igennem, Fordeling af ansvar
og autoritet, Aktivering af ressourcer i familien.

Kursernes
form

Eksternatkursus. Værkstedskursus skiftende mel
lem lektioner, rollespil og gruppearbejde. Instruk
tion på engelsk.

Sted

Kliniklokalerne Banegårdsplads 6, 2.tv. Århus C.

Kursusgebyr

700 kr.

Deltagerantal Max. 20.
Underviser

Patricia Pegg, The Centre for Therapeutic Communication, London.

Arrangør:

Lærer Hanne Lillelund, Banegårdsplads 6, 8000
Århus C.

Sidste frist

for tilmelding: 4. sept.

K o n flik t
spørgsm ål
Jeg vil gerne have svar på nedenståen
de spørgsmål angående vores kon
flikt:
1. E r det sandt, at forhandlingsdele
gationen blev »fyret« af hovedbesty
relsen, fordi forhandlingsdelegatio
nens holdning var, at der skulle opnås
en aftale med Kommunernes Lands
forening?
2. H v o rfo r udsendes pressemeddelel

se om, at forhandlingerne er brudt
sammen den 2.7., når der rent fak
tisk, ifølge Berlingske Tidende af
4.7., var aftalt nyt møde med Kom 
munernes Landsforening?
3. Jeg er rystet over Carsten R iis ’ ud
talelse til Berlingske Tidende af 4.7.
om, at det er op til hovedbestyrelsen
at afgøre, om resultatet af afstemnin
gen skal offentliggøres. For mig at se,
skulle det være uden for enhver tvivl,
at resultatet skal offentliggøres.
Jeg er iøvrigt alvorlig bange for, at vi,
hjulpet godt på vej a f vor benhårde
modpart, Kommunernes Landsfore
ning, er ved at miste kommunerne
som vor største arbejdsplads. V i er i
den situation, at vi kan erstattes af
kommunalt uddannede og er vi først
kommet ud, skal der nok bedre tider
til, for at vi kommer ind igen, hvis
overhovedet.
Iøvrigt undrer jeg mig lidt over, at vor
formand kan rejse på ferie midt i vor
alvorlige konflikt.
Venlig hilsen
Inge Eisemann

Svar:
Hovedbestyrelsen har ikke fyret fo r
handlingsdelegationen. Hovedbesty
relsen og forhandlingsdelegationen
har aftalt, at hovedbestyrelsen fo r
handler lønrammekravene færdige og
forhandlingsdelegationen de resteren
de ting.
Der er ikke udsendt pressemeddelelse
om sammenbrud i forhandlingerne.
Pressen har udtalt, at der var sam
menbrud.
D. 2. ju li 1981 aftalte vi med de kom 
munale arbejdsgivere, at DS ville
»melde tilbage« om, hvordan vi op
fattede situationen efter afvisningen
af vort udspil. Der blev ikke aftalt ny
mødedato.

li

Debat_____
V i kan ikke
acceptere
nedvurdering
I Berlingske Tidende den 15. juli 1981
skriver en unavngiven socialrådgiver,
at kommunerne nu ønsker de klient
orienterede socialrådgivere på bi
standskontorerne erstattet med, efter
pågældendes opfattelse, ikke kliento
rienteret personale (kommunalt ud
dannede sagsbehandlere).
Grunden er, mener skriveren, at ikkesocialrådgivere er nemmere at styre
for ledelsen, og pågældende antyder,
at kommunalt uddannede sagsbe
handlere, efter så mange års ansættel
se i kommunerne, har mistet evnen til
at tænke selvstændigt, og derfor vir
ker som systemets forlængede arm
uden nogensinde at være kritiske over
for den sociale administrations ledelse
eller den førte socialpolitik.
Foranlediget af dette er vi en gruppe
kommunalt uddannede sagsbehandle
re, der ønsker at rette et par m isfor
ståelser hos pågældende socialrådgi
ver samt give eventuelle læsere oplys
ning om forløbet af vor uddannelse.

Siden 1964 har der været mulighed
for yderligere teoretisk uddannelse på
Danmarks Forvaltningshøjskole, så
fremt kommunerne er indstillet her
på.

Sømændenes Forbund

Denne uddannelse er i takt med de
stadig stigende krav til sagsbehandler
ne, udvidet til 950 timer over en perio
de på 2Vi år. Pensum og evalue
ringskrav er de samme som ved de so
ciale højskoler.

Baggrunden fo r blokaden er uretmæs

Da flere af os har mange års praktisk
erfaring i socialt arbejde samt en
grundig teoretisk viden, finder vi det
urimeligt at antyde, at kommunalt
uddannede sagsbehandlere er perso
ner helt uden kendskab til området,
som man tilbyder 800 timers under
visning, og som derefter skal overtage
socialrådgivernes arbejde på bistands
kontorerne.

et.

løvrigt finder vi det bemærkelsesvær
digt, at en socialrådgiver med så me
get indsigt i samfunds- og arbejds
markedsproblemer ikke kan se, at
splittelse a f sagsbehandlerne kun vil
mindske vores muligheder for indfly
delse på vore egne arbejdsvilkår og
socialpolitikken.
Underskrevet,
Kom m unalt uddannede sagsbehand
lere i Herlev kommune.

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

sig bortvisning af en socialrådgiver.
Blokaden vil blive ophævet, når sagen
om bortvisning er afklaret, og aftale
om løn- og ansættelsesvilkår er indgå

Statskonsulent ved Statens
konsulentvirksomhed for
psykisk udviklingshæmmede
Dansk Socialrådgiverforening har pr.
1. maj 1981 varslet blokade mod F i
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.

Blokader

Denne uddannelse har naturligvis
nogle mangler, men vi kan ikke ac
ceptere, at den bliver undervurderet i
den grad, som det her er tilfældet.
A lle assistenter gennemgår et grund
kursus på 250 kursustimer over 10
måneder, omfattende undervisning i
følgende fag - offentlig forvaltning,
stats- og kommunalforfatning, bor
gedig ret og kommunaløkonomi, sta
tistik og regnskabslære samt praktisk
sekretariats arbejde. A lle fag afsluttes
med eksamen.
For assistenter ansat i socialforvalt
ninger fortsætter den teoretiske ud
dannelse med 150 timers undervisning
over 10 måneder i fagene socialret,
klient- og sagsbehandling samt social
medicin. A lle fagene afsluttes med
eksamen. Kursets formål er at give
eleverne kendskab til de sociale hjæl
pemuligheder og viden om de sociale
love samt indsigt i de sociale klienters
sociale- og sundhedsmæssige proble
mer.
Herudover har assistenten gennem sit
arbejde i en socialforvaltning fået et
ret omfattende kendskab til det prak
tiske arbejde omkring behandling af
sociale problemer.
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Stillinger i amterne
På baggrund af den igangvæ
rende kon flikt har Dansk Soci
alrådgiverforenings

hovedbe

styrelse den 29. april 1981 be

Stillings
annoncer

sluttet varsling af blokade over
for samtlige stillinger inden for
overenskomstområdet
Dansk

mellem

Socialrådgiverforening

og Amtsrådsforeningen i D a n 
mark.
Blokaden

Vedrørende stillingsopslag i Socialrådgi
veren bedes man være opmærksom på ne
denstående retningslinier:

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

Til medlemmer og annoncører

Dansk

Socialrådgiver

forening at søge, besætte eller
tiltræde stillinger i ovenstående
overenskomstområde,
konflikten er afluttet.

indtil

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

Almindelige opslag
Dansk Socialrådgiverforening vil henstille,
at stillingsopslag i fagbladet som mini
mum indeholder følgende:
Ansæ ttelsesm yndighed
Tjenestested
Tiltrædelsessted
Stillingsbetegnelse
Den ugentlige arbejdstid
Løn- og ansæ ttelsesforhold
Her præciseres, i henhold til hvilken overenskomst/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.

Ved stillingsskift

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opslag med bemærkninger
Dansk Socialrådgiverforenings standard
bemærkninger under de enkelte stillings
opslag vil fremover indskrænke sig til føl
gende:

Husk at give besked til
medlemskartoteket

Når medlemmer anmodes om at henvende
sig til foreningens sekretariat om en be
stemt stilling, kan der være mange årsa
ger, f.eks. at sekretariatet har supplerende
oplysninger til interesserede, eller at fore
ningen har løbende forhandlinger om stil
lingen.
»Dansk Socialrådgiverforening kan ikke
på det foreliggende grundlag afgøre, om
den løn, der tilbydes, er i overensstemmel
se med foreningens krav«
»Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til
denne stilling have en frigørelsesattest for
at få supplerende dagpenge. Evt. ansøge
re kan kontakte arbejdsgiveren og få op
lyst, om frigørelsesattest gives«.
»Dansk Socialrådgiverforening gør op
mærksom på, at du inden ansøgning bør
kontakte A L U eller de arbejdsløses kon
taktperson i kredsforeningen, for at sikre
dig, at læ ngst 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 ansæ ttelses
brev.
Ved ansættelsesvilkår forstås, hvorvidt
man f.eks. er ansat som tjenestemand på
overenskomst, i henhold til funktionæ rlo
vens regler osv.
Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i an
sættelsesforholdet, kan medlemmer altid
henvende sig til sit afdelingskontor eller
sekretariatet.

I en af social- og sundhedsforvaltningens
bistandsgrupper er en deltidsstilling på
331/3 time ugentlig ledig til besæ ttelse pr.
1. september 1981 eller snarest derefter.
Stillingen kan søges af en kommunalt ud
dannet sagsbehandler eller socialrådgi
ver.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår sker i henhold
til gældende overenskomst/aftale.

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

18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

19.
2.
16.
30.
14.
28.
11.
25.
9.

august
september
september
september
oktober
oktober
november
november
december

Udkommer:
2.
16.
30.
14.
28.
11.
25.
9.
23.

september
september
september
oktober
oktober
november
november
december
december

Ansøgning bilagt kopi af relevante eksa
mensbeviser samt evt. anbefalinger bedes
senest den 20. august 1981 indsendt til A l
bertslund kommune, personalekontoret,
rådhuset, 2620 Albertslund. Mrk. 46/81.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.

Dansk Flygtningehjælp
Socialrådgiver

Københavns området

»For kort ansøgningsfrist«
»Ansøgere bedes rette telefonisk henven
delse til sekretariatet før ansættelsen«

Albertslund kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler på deltid

Københavns amtskommunes
Ungdomscenter
Socialrådgiver i sekretariatet
- 20 timer ugentligt
I ungdomscentrets sekretariat er en 20-timers socialrådgiverstilling ledig til besæt
telse snarest.
Socialrådgiveren skal i samarbejde med
andre socialrådgivere og med reference til
ledelsen, forestå visitationen af klienter til
ungdomscentrets afdelinger, herunder
forelægge sager til de ugentlige visitati
onsmøder og skal desuden deltage i det
koordinerende behandlingsarbejde om
kring klienterne, herunder en del møde
virksomhed med primærkommunale sags
behandlere.
Stillingen er en overenskomststilling, som
er indplaceret på skalatrinene 19-26, og af
lønnes iøvrigt i henhold til overenskomst
mellem
Socialrådgiverforeningen
og
Amtsrådsforeningen.
Stillingen ønskes besat med en erfaren og
rutineret socialrådgiver med min. 4-5 års
anciennitet.
Yderligere oplysninger gives ved henven
delse til forstander Kai Knudsen eller vice
forstander Helge Elmeskov i ungdoms
centrets sekretariat på tlf. (02) 94 37 11.
Ansøgninger bilagt referencer og uddan
nelsespapirer fremsendes S EN ES T den
17. august 1981 til Københavns amtskom
munes Ungdomscenter, Herlev Hovedga
de 106, 2730 Herlev. (2183-015).
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.

Til Dansk Flygtningehjæ lps integrations
afdeling på Jagtvej søges en socialrådgi
ver til varetagelse af opgaver i forbindelse
med integration af flygtninge i Danmark i
perioden 1. august til 31.12.1981.
Gage i henhold til gæ ldende overens
komst.
Ansøgning frem sendes skriftlig bilagt ko
pi af eksamensbeviser til: Dansk Flygtnin
gehjælp, adm inistrationschef Elon Henrik
sen, Kronprinsessegade 4, 1002 Køben
havn K inden den 19. august 1981.
Kvalificeret ansøger haves.

Roskilde Amtskommune
Socialcentret
Vikariat
Under forudsætning af arbejdskonfliktens
ophør, opslås herved en vikarstilling i 10
mdr. som konsulent ved socialcentrets fa
milieafdeling til besæ ttelse fra 1. septem
ber 1981 og til 1. juli 1982.
Afdelingens opgaver omfatter konsulent
virksomhed over for amtets kommuner i bi
standslovens områder vedrørende kon
tanthjælp,
hjælpeforanstaltninger
for
børn og unge, rådgivningsvirksomhed
samt visitation til døgninstitutioner for
børn og unge. Kendskab til arbejdet fra en
lignende afdeling eller fra et bistandskon
tor vil være en fordel.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til
afdelingsleder Hanne Melnik, telefon (02)
35 03 35.
Ansøgning bedes indsendt senest en uge
efter konfliktens afslutning til
Roskilde Amtskommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Køgevej 80
4000 Roskilde
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Roskilde Universitetscenter
Institut for socialvidenskab (IX)
Hermed opslås to lærer/overlærerstillinger
(SS43 og 44) i lønramme 18/26 til besættel
se pr. 1.9.1981 indtil videre for 1 år. Desu
den opslås 1 stilling som praktikleder
(SS45) i lønramme 26 til vikarbesættelse
for 1 år som følge af orlov.
For lærer/overlærerstillingerne gælder føl
gende: Med stillingerne er forbundet un
dervisning
på
socionom uddannelsen
samt den sam fundsvidenskabelige basis
uddannelse.
Stillingerne er knyttet til Institut for S oci
alvidenskab, hvis forskningsaktiviteter retter sig mod sam fundsm æ ssige forhold af
betydning for befolkningens arbejds- og
levevilkår.
Der er især interesse for ansøgere, der kan
udvikle og undervise i det konkrete sociale
arbejdes teorier og metoder ud fra en for
ståelse af de sociale problemers sam
fundsm æ ssige baggrund og det sociale
arbejdes politiske og institutionelle ram
mer. Ansøgerne skal være i stand til at vej
lede i tværfagligt, problemorienteret pro
jektarbejde.

Praktiklederen (SS45) varetager adm ini
strationen af socionom iuddannelsens ob
ligatoriske praktik. Hermed er forbundet
tilrettelæ ggelse og daglig ledelse af prak
tikadministrationen, hvilket indebærer for
handling med og kontakt til praktikinstitu
tionerne. Der er desuden med stillingen i
et mindre omfang forbundet undervisning,
der sigter på at sikre den faglige og pæda
gogiske forbindelse mellem praktik og un
dervisning, ikke mindst med den under
praktikadministrationen hørende kursus
undervisning for praktiklærerne på prak
tikinstitutionerne. Undervisningens om
fang skal aftales nærmere med institutbe
styrelsen.
Ved besættelsen af ovennævnte stillinger
nedsættes et bedømmelsesudvalg. Skrift
lige arbejder, med hvilke ansøgerne øn
sker at dokumentere deres kvalifikationer,
bedes medsendt i 3 eksemplarer.
Da studienævnene for socionom i og for
den sam fundsvidenskabelige basisuddan
nelse skal have lejlighed til at udtale sig
om ansøgernes pæ dagogiske kvalifikatio
ner, må ansøgningen indeholde oplysnin
ger, som gør dette muligt.
Ansæ ttelse er betinget af, at de pågæl
dende har afgang som socialrådgiver eller
en dermed ligestillet uddannelse.

Ansøgerne må have et indgående kend
skab til socionom ens praktiske erhvervs
funktion og må i samarbejde med institut
tets øvrige medarbejdere være i stand til
at sikre integrationen af praksiserfaringer
i en teoretisk undervisnings- og forsk
ningssammenhæng.

Ansøgning, bilagt kopi af eksamensbevis
og skriftlige arbejder og mærket med den
pågældende stillings nummer (SS43/44 el
ler SS45) skal være centret i hænde senest
den 17.8.1981 kl. 12.00 og indsendes til

Ansøgere til lærer/overlærerstillingerne
må være villige til at deltage i praktikadmi
nistrationen efter nærmere aftale med in
stitutbestyrelsen.

Roskilde Universitetscenter
Akademisk Forvaltnings Sekretariat
Postbox 260
4000 Roskilde.

Værløse kommune
Sagsbehandler
I bistandsafdelingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler ledig til besættelse pr.
1.11.1981.
Stillingen ønskes besat med socialrådgiver eller kommunaltuddannet.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til gældende aftale.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Randi Andersen, tlf. (02) 48 01 00.
Ansøgning med kopi af eksamensbevis samt oplysning om tidligere ansættelser indsen
des senest den 20.8.1981 til Løn- og personalekontoret, Stiager 2, 3500 Værløse.

Hvidovre kommune
Professionel familiepleje
Til søskendepar, dreng V/z år og pige 4 Vi år, søges snarest plejefamilie. Børnene har væ
ret på institution i 1 år, og plejeforholdet skønnes at blive langvarigt.
Børnene har brug for tæt psykologisk/pæ dagogisk støtte, idet ingen af dem er alderssva
rende.
Det vil være nødvendigt, at en af parterne i hvert fald i begyndelsen er hjemmegående.
Af hensyn til kontakten mellem plejefamilien og forældrene er det ønskeligt, at plejefami
lien bor på Sjælland.
Aflønning i henhold til socialstyrelsens takster for plejefamilier.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til social- og sundhedsforvaltningen, be
handlergruppe 5, socialrådgiver G. Lynge Madsen, tlf. (01) 78 12 11, lokal 110.
Skriftlig ansøgning fremsendes til: Hvidovre rådhus, personalekontoret, 2650 Hvidovre
inden den 29. august 1981. Kuverten bedes mærkes: A0577.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverforening kan ikke på det foreliggende grundlag af
gøre, om den løn, der tilbydes, er i overensstemmelse med foreningens krav.
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Københavns Amtskommune
Socialrådgiver, vikariat
Ved Københavns amtskommunes socialog sundhedsforvaltning, Socialcentret,
Den sociale afdeling, Sognevej 40, 2820
Gentofte, er et vikariat som socialrådgiver
ledig fra den 1. september 1981 til den 31.
august 1982.
Arbejdet omfatter specialrådgivning og
vejledning til klienter (børn og unge) med
vidtgående psykisk handicap samt disses
pårørende, og rådgivning og vejledning til
kommunerne om denne klientgruppe.
Aflønning skalatrin 19-26.
Nærmere oplysninger om arbejdets art
kan fås ved henvendelse til den sociale af
deling på telefon nr. (01) 65 03 60.
Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæ ftigelse bilagt af
skrift af eksamenspapirer m.m. stiles og
indsendes til Københavns amtskommune,
Social- og sundhedsforvaltningen, Inspek
toratet, Postbox 130, 2820 Gentofte.
Ansøgningen skal være inspektoratet i
hænde senest den 19. august 1981 kl.
12.00. Annoncens nr. bedes anført i ansøg
ningen (9130-015).

Gentofte kommune
Assistent/socialrådgiver
En tjenestemandsstilling som sagsbe
handler i socialdirektoratets bistandsaf
deling er ledig til besæ ttelse pr. 15/9 1981.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet sagsbehandler eller en so
cialrådgiver, med erfaring i sags- og klient
behandling inden for bistandslovens om
råder.
Fastansæ ttelse som tjenestemand vil
kunne forventes efter 2 års tilfredsstillen
de prøvetid.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
gældende aftaler, med aflønning som as
sistent efter lønramme K 10/12, og som so
cialrådgiver efter lønramme K 14/17.
Arbejdstiden er mandag til fredag kl. 8.15 16.00, torsdag tillige kl. 8.15 - 17.15, sva
rende til 40 timer ugentlig. Lørdag fri.
Eventuelt yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til ekspeditionssekretæ r
J. Studsgård, tlf. 01- 63 21 21 lokal 420, el
ler kontorchef V. Henckel, lokal 421.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt kopier af
eksamensbeviser og anbefalinger bedes
indsendt snarest til
Gentofte kommune
Socialdirektoratet
Rådhuset
2920 Chalottenlund

Hvidovre kommune
Sagsbehandler
Social- og sundhedsforvaltningen
I forvaltningens pensions- og om sorgsom 
råde er en stilling som sagsbehandler le
dig med 20 timers ugentlig beskæftigelse.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Den pågældende vil blive beskæftiget med
behandling af ansøgninger om hjælpemid
ler, boligindretning, invalidebiler samt
med andre om sorgsm æ ssige opgaver.

Ved overgang til integrerede hjemmepleje
grupper vil arbejdsområdet blive udvidet.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet sagsbehandler eller en so
cialrådgiver.
Stillingen er for en assistent klassificeret i
lønramme K 10/12 med en begyndelses- og
slutløn på henholdsvis 109.504 kr. og
121.355 kr. årlig. For en socialrådgiver er
stillingen klassificeret i lønramme 14/17
med en begyndelses- og slutløn på hhv.
114.832 kr. og 127.502 kr. årlig, midlertidig
løn.
Varig ansættelse som tjenestemand efter
tilfredsstillende prøvetid.
Yderligere oplysninger fås ved henvendel
se til fuldmægtig V. V. Jørgensen, tlf. 0178 12 11, lokal 158.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt kopier af
eventuelle anbefalinger og eksamensbevi
ser, bedes inden den 19. august 1981
sendt til Hvidovre kommune, personale
kontoret, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.
Kuverten bedes mærket B 0087.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.

KOMMUNE

FARUM
Farum kommune
Sagsbehandler - 20 timer

I social- og sundhedsforvaltningens pensions- og om sorgsafdeling er et langvarigt sags
behandlervikariat ledigt til besættelse snarest.
Stillingen kan søges af personer med kommunal- eller socialrådgiveruddannelse. Prak
tisk erfaring inden for området vil være en fordel.
Den, der ansættes i stillingen, vil blive beskæftiget i afdelingens delvist selvstyrende
pensionsgruppe. Arbejdet kræver dels stor selvstændighed, idet der i vidt omfang er ud
delegeret kompetence fra det sociale udvalg til gruppen, dels samarbejdsevne, idet den
pågældende skal indgå i et meget snævert samarbejde med de øvrige medarbejdere i af
delingen.
Kvalificeret ansøger haves.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kurt Eskildsen på 02- 95
06 01, lokal 351.
Ansøgning bedes indsendt senest den 19.8.1981 til Farum kommune, social- og sund
hedsforvaltningen, Frederiksborgvej 3, 3520 Farum.
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.

Sjælland og øer

Roskilde Universitetscenter
Undervisningsassistenter
Herved opslås til besættelse pr. 1. septem
ber 1981 et antal undervisningsassistent
stillinger under studienævnet for socionomi. Ansæ ttelsen omfatter indtil 200 timer
incl. forberedelse i efterårssemestret
1981 med mulighed for yderligere 50 timer
i januar 1982. Der ønskes ansøgere til va
retagelse af undervisningen inden for føl
gende områder:
a) Socialpolitik og den sociale lovgivning
svarende til socionom iuddannelsens
modul II. Stillingen kan søges af ansø
gere med juridisk kandidateksamen.
b) Socionom iuddannelsens tre moduler:
I (de sociale problemområder), II (ram
me for socialt arbejde) og III (socialt ar
bejde). Der vil især blive lagt vægt på
kompetence inden for modul III. Stillin
gen kan søges af ansøgere med socio
nom- eller socialrådgiveruddannelse.
Nærmere oplysninger om stillingerne og
studieordningen kan fås på tlf. 02- 75 77
11, lokal 2306, mandag eller onsdag kl. 1016.
Ansøgninger skal indeholde oplysninger
om og dokumentation for faglige og pæ
dagogiske kvalifikationer samt oplysnin
ger om eventuel fuldtidsstilling andet
steds. Ansæ ttelse vil ske i henhold til bkg.
nr. 184 af 14. maj 1975 om ansættelse af
deltidsbeskæ ftiget
undervisningsassi
stance ved de højere uddannelsesinstituti
oner.
Timelønnen for kandidater andrager p.t.
kr. 97,73. Frigørelsesattest udstedes på
anmodning.
Ansøgninger mrk. T L 81/13 stilet til rektor
skal være centret i hænde senest med
morgenposten den 18. august 1981 og ind
sendes til
Roskilde Universitetscenter
Akademisk Forvaltnings Sekretariat
Postbox 260, 4000 Roskilde.

K ALU N D BO R G

KOM MUNE

Kalundborg kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Da vores ledende sagsbehandler pr. 1. august 1981 har fået ansæ ttelse som socialin 
spektør, er stillingen ledig til besættelse snarest.
Vi søger:
Fuldmæ gtig til at lede og koordinere arbejdet i vort behandlerafsnit, der består af 14
sagsbehandlere og 6 sekretærer fordelt på 5 selvstyrende grupper - 3 sagsbehandler
grupper, 1 visitationsgruppe og 1 særforsorgsgruppe.
Vi forventer:
at du er socialrådgiver med et indgående kendskab til den sociale lovgivning pg praksis
på området,
at du kan yde enkelt- og gruppevisitation,
at du udover at lede og koordinere arbejdet blandt sagsbehandlerne også har lyst og ev
ne til at indgå i samarbejdet med det sociale udvalg og forvaltningens afdelinger iøvrigt.
Vi tilbyder:
- et godt arbejdsklima med vid kompetence,
- mulighed for at lave behandlerarbejde og lydhørhed for utraditionelle arbejdsmetoder,
med meget lidt administrativt arbejde, idet der netop er normeret en 20-timers stilling
som administrativ medhjælp til stillingen for at give den ledende sagsbehandler mulig
hed for at støtte og inspirere grupperne mest muligt,
- et godt kammeratskab og samarbejde i form af konsulentbistand fra læger, jurist, arbejdskonsulent samt amtets socialcenterkonsulenter.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til aftale mellem Kommunernes Landsforening og
Dansk Socialrådgiverforening. Stillingen er en tjenestemandsstilling og varig ansættelse
kan forventes efter 1 års tilfredsstillende prøvetid.
Stillingen er klassificeret i lønramme K 23 (27/34).
Hvis du tror, det er noget for dig, kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til so ci
alinspektør Vagn Jensen, tlf. (03) 51 33 11, lokal 266.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæ ftigelse bilagt kopi af ek
samensbeviser og eventuelle anbefalinger samt telefonnummer, hvor du kan træffes, sti
les til Kalundborg byråd og skal være
Kalundborg kommune
Løn- og personalekontoret
Postboks 50
4400 Kalundborg
i hænde senest den 19. august 1981.
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Ved stillingsskift

Møn kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Socialrådgiver/sagsbehandler

Husk at give besked til
medlemskartoteket

En stilling som sagsbehandler ved socialog sundhedsforvaltningens rådgivnings
gruppe er ledig til besæ ttelse 1. septem
ber 1981.

Vestsjællands Amtskommune
Socialrådgiver
Socialrådgivertjenesten ved Centralsyge
huset i Holbæk.
Et årsvikariat for socialrådgiver ved Cen
tralsygehuset i Holbæk er ledig til besæt
telse i tiden 1. september 1981 til 30. juni
1982.
Ansæ ttelsen sker i henhold til overens
komsten mellem Amtsrådsforeningen i
Danmark og Dansk Socialrådgiverfore
ning.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ledende socialrådgiver AnneMarie Munkholm, tlf. (03) 43 32 01.
Ansøgning bilagt eksamenspapirer bedes
sendt til Vestsjæ llands amtskommune,
Slagelsevej 7, 4180 Sorø, og må være
amtskommunen i hænde senest den 19.
august 1981.

Holbæk Amts Plejehjemsforening
Kurator
På grund af opnormering søger Holbæk
Am ts Plejehjemsforening en kvalificeret
og interesseret medarbejder 40 timer
ugentlig (socialpædagog, socialrådgiver
eller med tilsvarende forudsætning) til ar
bejdet med anbringelse af børn og unge i
familiepleje.
Pågældende må kunne gå ind i et godt
samarbejde med foreningens øvrige 12 ku
ratorer om opgaver, der omfatter anbrin
gelse af og tilsyn med børn og unge i priva
te plejehjem socialpæ dagogisk støtte til
plejeforældre, samt kontakt med kommu
ner, skolepsykologiske kontorer, biologi
ske forældre m.v.
Stillingen er normeret i lønramme K 17 for
socialrådgivere og socialpæ dagoger med
årskursus og mindst 6 års anciennitet - og
i lønramme K 14 for medarbejdere med an
den tilsvarende uddannelse.
Ansæ ttelse (herunder pensionsordning)
iøvrigt efter overenskomst med DS, DSL
og HK.
Der ydes kørselsgodtgørelse og timepen
ge efter statens regler.
Foreningen har gennemsnitlig
børn i familiepleje.

ca.

Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver, kommunalt uddannet sagsbehand
ler eller en anden medarbejder med tilsva
rende kvalifikationer.
Gruppens arbejdsområde omfatter klient
kontakt, rådgivning og sagsbehandling
inden for bistandslovens og pensionslove
nes områder. Sagsbehandlingen foregår i
vid udstrækning i henhold til uddelegeret
kompetence.
Ansæ ttelse og aflønning sker i henhold til
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og den respektive
faglige organisation.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektør Robert H. Peder
sen, tlf. 03- 81 55 55, lokal 252.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse vedlagt kopi af
eksamensbeviser og eventuelle anbefalin
ger indsendes senest den 19. august 1981
til
Møn byråd
Storegade 56
4780 Stege

Fyn

Ansøgning bilagt dokumentation for ud
dannelse, tidligere beskæ ftigelse m.v. be
des indsendt til foreningens bestyrelse,
Kalundborgvej 255 A, 4300 Holbæk, senest
mandag den 3. august 1981.
DS-kommentar: På grund af en redaktionel
fejl er annoncen ikke bragt den 8.7.1981,
derfor har DS accepteret ansøgningsfri
sten.

Nørre-Snede
Kommune
Nørre-Snede kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Støttepædagog/»Hjemme-hos«
Til udførelse af støtteforanstaltninger i
hjemmene søges en støttepædagog, 40 ti
mer ugentlig.
Af hensyn til forældrene/børnene må der
påregnes varierende arbejdstid.
Støttepædagogen skal fungere i et snæ 
vert samarbejde med forvaltningens sags
behandlere. Supervision af sagsbehandler
og psykolog.
Tiltræ delse snarest/efter aftale.
Løn ifølge overenskomst mellem de for
handlingsberettigede organisationer.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til social- og sund
hedsforvaltningen, telefon 05- 77 14 22,
fuldmægtig Peter Wolff.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæ ftigelse og kopier af eksamensbeviser
m.v. indsendes inden den 1. september
1981 til Nørre-Snede kommune, social- og
sundhedsforvaltningen, Bellisvej 2, 8766
Nørre-Snede.

Som støttepæ dagog i hjemmet hos to fa
milier med henholdsvis 10 og 30 timer pr.
uge søges snarest en socialrådgiver. An
sæ ttelsen er foreløbig for en 3 måneders
periode.
Ansæ ttelse og aflønning i henhold til gæ l
dende overenskomst mellem Kommuner
nes Landsforening og Dansk S ocialrådgi
verforening.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til socialrådgiver Ve
ra Østerby, Socialforvaltningen, Rådhu
set, 5330 Munkebo, telefon (09) 97 41 08.
Ansøgningsfrist er den 19. august 1981.
Ansøgning stiles og sendes til S ocialud
valget, Rådhuset, 5330 Munkebo.

Den sociale Højskole, Odense
Ved Den sociale Højskole i Odense opslås
hermed en stilling som vikar for lektor i te
ori og metode i socialt arbejde - foreløbig
for perioden 1.9. - 31.12.1981.
Der søges en socialrådgiver med erfaring
fra praksis samt undervisningserfaring.
Kendskab til projektorienteret undervis
ning vil være en fordel. - Ud over undervis
ningsopgaver indebærer stillingen studie
vejledning og en række koordinerende
funktioner.
Vikariatet aflønnes efter statens lønram
me 18/26.
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Østjylland

Socialrådgiver

360

Nærmere oplysninger kan indhentes hos
foreningens ledende kurator Henning
Christensen - tlf. (03) 43 47 00.

Ansøgning stiles til Den sociale Højskole,
Campusvej 55, 5230 Odense M, og må væ
re højskolen i hænde inden mandag den
17. august 1981.

Kommuneassistent/
Socialrådgiver
Ved kommunens social- og sundhedsfor
valtning er en stilling som assistent eller
socialrådgiver med kendskab til arbejdet i
en rådgivergruppe ledig til besættelse
snarest muligt.
Assistenter over 21 år og med kommunal
elevuddannelse eller lærlingeuddannelse
inden for kontorfaget aflønnes efter løn
ramme K10/12 (15/21) p.t. 99.774/111.590
kr. årligt.
Socialrådgivere aflønnes efter lønramme
K 14/17 (19/26), p.t. 107.543/122.570 kr. år
ligt.
Ansæ ttelse vil i øvrigt finde sted i henhold
til aftale/overenskomst mellem H.K. eller
socialrådgiverforeningen og Kommuner
nes Landsforening.
Ansøgning bilagt fotokopi/afskrift af eksa
mensbeviser, anbefalinger samt lærebrev
m.v. sendes til Silkeborg byråd, Rådhuset,
Søvej, 8600 Silkeborg, således at den er
byrådet i hænde senest mandag den 17.
august 1981.

Ry kommune
Støttepædagog
Støttepædagog, 30 timer ugentlig med til
trædelse snarest muligt, søges til en fami
lie med 3 børn på henholdsvis 13, 12 og 6
år.
Der er tale om en funktion, hvor arbejdet
vil foregå i klientens hjem.
Der kan blive tale om skiftende arbejdsti
der.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gæ l
dende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
indhentes hos sagsbehandler Grete Jep 
sen, telf. (06) 89 15 55, lokal 168.
Ansøgningen fremsendes senest den
21.08.1981 til Ry kommune, socialforvalt
ningen, Knudsvej 34, 8680 Ry.

Juelsminde kommune
Sagsbehandler (vikar)
En stilling som deltidsbeskæ ftiget (16 ti
mer ugentlig) sagsbehandler i social- og
sundhedsforvaltningen er ledig til besæ t
telse 1/9-1981.
Der er tale om et vikariat af ca. 2'h års va-

righed under medarbejders kursus på For
valtningshøjskolen.

vendelse til fuldm ægtig Frank Larsson, tlf.
(06) 45 21 11, lok. 239.

Arbejdsområdet omfatter sagsbehandling
inden for bistandslovens rammer samt an
søgninger om førtidig pension og dagpen
geopfølgning m.v.

Ansøgning med oplysninger om uddannel
se og tidligere beskæ ftigelse bilagt gen
parter af eksamenspapirer og anbefalin
ger indsendes senest den 22. august 1981
til

Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller en kommunalt uddannet sags
behandler.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
gæ ldende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til fuldmægtig Finn
Wetter, tlf. (05) 69 34 44 - lokal 251.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæ ftigelse og uddannelsesforhold bilagt
eksamensbeviser og udtalelser indsendes
inden den 10/8-1981 til
Kommunalbestyrelsen
Rådhuset
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
DSkommentar: For kort ansøgningsfrist.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.

Ledende døvekonsulent
Ved Kontoret for Døve, Statens Konsulentvirksomhed for Døve og svært Tunghøre, Nørre
Alle 42, 8000 Århus C, er en stilling som ledende døvekonsulent ledig pr. 01.09.81, ar
bejdstid 40 timer ugentlig.
Ansøgeren må have en uddannelse (social, pæ dagogisk eller lign.), der giver fornøden
baggrund for at yde personlig, social og erhvervsmæssig rådgivning til døve og svært
tunghøre. Praktisk kendskab til døveforsorg og døves meddelelsesmidler vil være en for
del. Vedkommende må have evne til at forhandle og samarbejde med myndigheder og in
stitutioner.
Der vil kunne blive tale om særlig uddannelsesordning.
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansm inisteriet og Arbejdsfor
midlingens Personales Landsforening samt et særligt ledelses- og rådighedstillæg
(grundbeløb kr. 17.620,- årligt).
Med stillingen er forbundet en pensionsordning, hvortil konsulenten og bestyrelsen for
Statens Konsulentvirksomhed for Døve bidrager med hhv. 5% og 10% af den til enhver
tid gældende bruttoløn.
Ansæ ttelsen sker på overenskomstvilkår.
Tiltrædelse: Snarest.
Ansøgning stiles til:
Bestyrelsen for Statens Konsulentvirksomhed for Døve og svært Tunghøre,
Brohusgade 17
2200 København N.
Tlf.: 01- 39 46 66
Ansøgningsfristen udløber den 24. august 1981.

Statsfængslet i Horsens
Forsorgsassistent
En stilling som forsorgsassistent i lønram
me 14/17 indtil videre med tjeneste ved
Statsfæ ngslet i Horsens er ledig med til
trædelse 1.8.1981 eller senere.
Stillingen ønskes besat med en ansøger
med uddannelse som socialrådgiver eller
med tilsvarende kvalifikationer.
Ansæ ttelsen sker på prøve. Varig ansæ t
telse kan finde sted efter tilfredsstillende
prøvetid i mindst 2 år.
Ansøgning med oplysning om teoretisk
uddannelse og praktisk beskæ ftigelse
sendes inden 14 dage til Inspektøren ved
Statsfæ ngslet i Horsens, 8700 Horsens.

Purhus kommune
Sagsbehandler
En stilling, 40 timer ugentlig, som sagsbe
handler i kommunens social- og sund
hedsforvaltning er ledig til besæ ttelse den
1. september 1981 eller snarest derefter.
Arbejdet omfatter klientbehandling i rela
tion til bistandslovens områder samt for
beredelse af førtidspensioner.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet sagsbehandler eller en so
cialrådgiver.
Ansæ ttelse og aflønning i henhold til gæ l
dende overenskomst mellem Kommuner
nes Landsforening og vedkommende fag
lige organisation.

Purhus kommune
Bakkevænget 16
8990 Fårup

Vestjylland
Viborg kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i pensions
afdelingens behandlergruppe er ledig til
besættelse pr. 1. september 1981 eller
snarest derefter.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller kommunalt uddannet sagsbe
handler.
Gruppens arbejdsområde omfatter klient
kontakt, rådgivning, behandling af ansøg
ninger om førtidspension samt iøvrigt al
sagsbehandling, der vedrører pensioni
ster. Beregning af pensioner hører ikke ind
under arbejdsområdet.
Aflønning vil ske i henhold til gældende
overenskomst.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse, bilagt genpar
ter af eksamensbeviser og evt. anbefalin
ger bedes fremsendt til Viborg Byråd, Ny
torvgyde 6, 8800 Viborg, senest den 19. au
gust 1981 mrk. 81-36.

Viborg Amtskommune
Ved Viborg Amtskommunes social- og
sundhedsforvaltning, Områdekontor Nord
i Thisted, er en heltidsstilling som barsels
vikar for socialrådgiver ledig til besættel
se medio september 1981 med fratræden
medio januar 1982.
Arbejdstiden er fordelt med ca. halvdelen
ved Amtskommunens Alkoholam bulatori
um, afdeling Thisted. Arbejdet indebærer,
udover konsultation i dagtimerne, aften
konsultation 2 gange om ugen.
I den anden halvdel af arbejdstiden vareta
ges konsulentfunktioner ved Det beskytte
de pensionat »Nørbygård«, i Hanstholm.
Aflønning vil ske i henhold til overens
komst mellem Dansk Socialrådgiverfore
ning og Am tsrådsforeningen i Danmark.
Ansøgning med oplysning om alder, ud
dannelse og tidligere beskæ ftigelse stiles
til: Viborg amtsråd, social- og sundheds
forvaltningen, postbox 21,8800 Viborg, se
nest d. 20. august 1981.
DS kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte A L U eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at læ ngst ledig princippet
overholdes.

Yderligere oplysninger kan fås ved hen
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Kredsforeninger i
Dansk Social
rådgiverforening
Medlemshenvendelser
A lle henvendelser til Dansk Socialråd
giverforening fra medlemmer i kreds
foreninger, hvor der er ansat afdelings
sekretærer skal rettes til afdelingssekre
tæren.

Bornholm s amt
Kredsformand
Lene Pedersen
Gaden 33, Årsdale
3740 Svaneke
Tlf.arb.: 03-993593
Tlf.prv.: 03-997014

Øvrig bestyre
Anne Keldorff
Britta Gad
A nna Scriver
M aj-Britt M arker

København og
Frederiksberg kommuner
Kredsformand
Per Larsen
Hornbækgade 7, 4.th.,
2200 København N
T lf.a rb .: 01-971222
T lf.p rv .: 01-199119
Afdelingskontor
Vesterbrogade 62 A , 1.
1620 København V
Tlf.: 01-226996
Kontoret åbent
tir. og tor. 9.30-12.30
ons. 14-18
Arbejdsløse
M øde hver tirsdag
kl. 10-12
1. tirsdag i måneden
dog 19.30

Øvrig bestyre
Gravers Graver
Britta Jacobsen
Kaj Thingstrup
Birgit Skov Jensen
KirstenW indekilde
John Guldager
JetteLyager
Jørgen Olsen

Længst ledig liste
Tlf.: 01-2221
Checkmøde sidste
tirsdag i måneden

Københavns Kom m unale
Socialrådgivere (KKS)
Form and
A nna M arie M øller
Korsgade 62, 4.
2200 København N.
Tlf.arb.: 01-137525
Tlf.prv.: 01-357042

Øvrig bestyre
Thomas Lundsg
Bente Espersen
W ilfred Lauritzen
E rik Laursen
Søren Bjam ø
Kjeld Boysen M øller

K K S ’sK ontor:
Bente M øller
Vesterbrogade 15, 2.
Gerd Augsbu
1620 København V.
Suppleanter:
Tlf.: 01- 243334/15
Lisbeth Jørgensen
Kontoret åbent:
Arne Christiansen
man., tor. og fre. 9-12
HelgeØsterg
tir. 15-17, hvor formanden
Sagsbehandler:
kan træffes.
SteffenPeterse

Københavns amt
Kredsformand
E rik Lund
Ledreborg A lle 3
2820 Gentofte
Tlf.arb .: 01-704111
T lf.p rv .: 01-682763

Øvrig bestyre
IngeliseNorden
Hanne Høst
Karen Biering-Sørensen
JohnJønsson
Lea Norden
Lone Hylander

Afdelingskontor
Vesterbrogade 62 A , 1.
1620 København V
T lf. 01-222161
Kontoret åbent
man. til tor. 9-12

A fdelingssekretær
Jørgen Flyr

Arbejdsløse
M øde hver tirsdag
kl. 10-12
1. tirsdag i måneden
dog 19.30

Længst ledig liste
Tlf.: 01-2221
Checkmøde sidste
tirsdag i måneden

Frederiksborg amt
Kredsformand
Hanne Kegnæs
Holløsegade 8
3210 Vejby
T lf. arb.: 02-100666
T lf. prv.: 02-307317

Øvrig bestyrelse
Ulla-Britta Duus
L illi Eriksen
Kari Selstrøm
Helle Wagner
Jette Flindt
Kirsten Sperling

AJdelingskontor
Afdelingssekretær
Slotsgade 53,1., Kontoret åbent Kari Selstrøm
3400 Hillerød
tir.-tor. 9-13
Tlf.: 02-253526 ons. 9-11

Telefontid:
fredag 10-12 på
tlf. 07-267684
Arbejdsløse
Henvendelse til
afdelingssekretæren

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

V ib org amt

Ribe amt

Kredsformand
Hanne Skovgård
Roskilde amt
Krogvej 1
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
6720 Nordby Fanø
Anne Haarløv
Jannik Sølyst Jørgensen
Tlf.arb.: 05-123066
har orlov i perioden
Inger Kjeldsen
Tlf.prv.: 05-162657
1.5.-1.8.1981.
Michael Olsen
Konstitueret formand
Kelvin Nielsen
Afdelingskontor
Bitten Kristiansen
Nina Harboe
Jernbanegade 50
Skriftlig henvendelse
6700 Esbjerg
til afdelingskontoret.
Tlf.: 05-135338
Afdelingskontor
Afdelingssekretær
Havnevej 5
U lla M aatKontoret åbent
ons. 9-11
4000 Roskilde
Tlf.: 02-370916
Arbejdsløse
Kontoret åbent
tir. 12.30-15.30
ons. 10-15

Telefontid
ons. 11-14

Vestsjællands amt

Længst ledig liste
checkmøde den 2.
tirsdag i hver måned

møde hver tirsdag
10-13 på afdelingskontoret.

Øvrig bestyrelse
J ette J ensen
Bente Dam Sørensen
A nny Hauch
Birte Povlsen
Dorte Nielsen
Anne Margrethe Buhi

7000 Fredericia

Søren Clausen
Tlf.arb.: 03-594271
Karen-Lis Jørgensen
Tlf.prv.: 03-531750 eller Tlf.prv.: 03-586492.

Storstrøms amt
Kredsformand
Birte Paw lik
Hovedgaden 46
4750 Lundby
Tlf.arb.: 03-769043
Tlf.prv.: 03-767443

Arbejsløse
Kontakt
Anne Margrethe Buhi
Neder Bjerrevej 1
8783 Hornsyld
Tlf.prv.: 05-681437
Tlf.arb.: 05-693444

Øvrig bestyrelse
Å rh u s amt
Karin Laursen
Kredsformand
Lene Sietved
Kurt Eriksen
JensTamborg
Hans Brogesgade 9, st.
BentNonboe
8000 Århus C
SonjaJacobsen
Tlf.arb.: 06-130444
Po u l E rik Eland
Tlf.prv.: 06-131873

Fyns amt

Kredsformand:
Øvrig bestyrelse:
Birthe Frank Hansen
IreneJørgensen
Afdelingskontor
Rosensgade 22
»Bækgården«, Stærmosevej 21
Lise Færch
5250 Odense SV
Kirsten Jeppesen
8000 Århus C
Tlf.arb.: 09-131372
PeterFreundt
Tlf.: 06-130444
Tlf.prv.: 09-963184
Birgitte Vestergaard
Kontoret åbent
A m d i Petersen
man.-tor. 9-14
A nny Knudsen
fre. (A L U ) 10-12
Kim Hansen
Afdelingskontor
Danmarksgade 16,
5000 Odense C
Tlf.: 09-146022
Kontoret åbent

Øvrig bestyrelse
Mariane Johansen
Bent L. Rasmussen
Gitte Madsen
Lise Baastrup
EvaBach
Karen Schlessinger

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

Afdelingssekretær
Kurt Eriksen

Eer Johansen
Telefontid
Es!®r Nielsen
man.-tor. 9-13
Ole Iversen
Arbejdsløse
Længst ledig liste
Bestyrelsesmedlem
M øde hver 2. og 4. tirsdag Checkmøde sidste
træffes man. 17-18
9-13, Rosensgade 22
tirsdag i hver måned
Afdelingssekretær
9-12
John Koldegård
Ringkøbing amt

man. 12-16
tir. ons. 9-13
Arbejdsløse
møde hver tirsdag
10-12
møde hver onsdag
10-15

Længst ledig listen
Fagpolitik

Sønderjyllands amt

Kredsformand
Ole Gregersen ,i
Spøttrupvej 6, st.tv.
Tjørring
7400 Herning
Tlf.arb.: 07-413080
Tlf.prv.: 07-267684

Øvrig bestyrelse
Afdelingskontor
Birgit Rasmussen
Nørregade 30, l.th.
Verner W. Hansen
7500 Holstebro
Annemarie Hansen
Tlf.: 07-413080
Hans H. Grundt
Åse Jessen-Hansen
Britta Hestrup Hansen

Kontortid:
onsdag kl. 13-17

Kredsformand
Bente Laursen
Ottingvej 7
7881 Balling
Tlf.arb.: 07-592377
Tlf.prv.: 07-581149

Øvrig bestyrelse
L e if Christensen
Inger Andersen
Randi Nielsen
Bjørn Båstrup

Afdelingskontor
St. Set.Hansgade 8B
8800 Viborg
Tlf.: 06-613435

Afdelingssekretær
Ole Gregersen

Kontortid:
Tirsdag kl. 13-17
Telefontid:
Fredag 10-12 på
Tlf.: 07- 267684

Tlf.arb.: 05-866244
Øvrig bestyrelse
Tlf.prv.: 05-560152
SørenClausen
IngeHansen
Afdelingskontor
Ditte W. Hansen
Nørrebrogade 10,2
Lis Jørgensen
7100 Vejle
Astrid Vestergård
Tlf.: 05-833900

Kredsformand
Flemming Bo Hansen
Næstformand
Gitte Rahbek
Kalundborgvej 273
4300 Holbæk
Tlf.arb.: 03-439311
Tlf.prv.: 03-440119
Arbejdsløse kontakt

Kredsformand
Jytte Bak Sørensen
Hørløkkevej 23
6500 Vojens
Tlf.arb.: 04-541676
Tlf.prv.: 04-542269

Øvrig bestyrelse
Birthe Poder
Merete Dam
U lla Laursen
Britta Martinsen
Anette Nielsen
Bente Damkjær

Vejle amt
Kontakt
Afdelingssekretæren
Kredsformand
tir.13-16Marianne Caspersen
ons.10-15Follerupvej 50

Arbejdsløse
M øde hver onsdag
Kl. 10. Afd.kontorets
lokaler.

Bestyrelsesmedlem
træffes 1. onsdag i
hver måned kl. 19-21

A rbejdsløse
Henvendelse til
afdelingssekretæren

Længst ledig liste
Kontakt afdelings
sekretæren

Nordjyllands amt
Kredsformand
Frederik Biilow Christensen
Snerlevej 1, 2.th.
9000 Å lborg
Tlf.arb.: 08-164822
T lf. prv.: 08-166469

Øvrig bestyrelse
Lis Carlsen
SteenPedersen
Dorrit Roos
Fin n Vosgerau
Jens Iversen
E lin Bak
Emmy Vad Sørensen
Kirsten Drachmann

Afdelingskontor
M arenTurisgade 12, l.th.
9000 Å lborg
Tlf.: 08-165103

Bestyrelsesmedlem
træffes
ons. 19.30-21.30

Kontoret åbent
onsdag, torsdag
og fredag 9-12

Afdelingssekretær
Laila Hansen

Arbejdsløse
møde hver
man. 10-13
på afdelings
kontoret

Længst ledig liste
kontakt A L U
man. og ons. 11-13

G rønland
Kredsformand
Jette Binzer
Postboks 1005
3900 Godthåb
Tlf.arb.: 0014-22300
Tlf.prv.: 0014-23610

Øvrig bestyrelse
U lla Nielsen
Grete Rendal
Henrietta Haukrogh
Anette Jensen

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

Øvrig bestyrelse
Elsba Olsen

Arbejdsløshedskassen

Pensionskassen

FT F-A
Vesterport
Meldahlsgade 3, st.,
1613 København V

Øvrig bestyrelse
Lars Thøger Jensen
Tlf.: 01-132511 kl.
Eva Hallgren
Finn Jensen
Lars Vestergård
RandiFærge
Bodil M øller OBS!

PKA
Pensionskassernes
Administrationskontor
Kongevejen150
2830Virum
10-14

Tlf.: 02-851522

Kredsforeningerne skal være opmærx
somme på selv at meddele ændringer til
ovenstående oplysninger.
AJdelingssekretær:
Ole Gregersen
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