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F ra tirsdag m orgen den 18. august har Socialrådgiverforeningen sat en større annoncekam 
pagne igang fo r at få skred i forhandlingerne
igen.
Kam pagnen koster Socialrådgiverforeningen
300.000 kr. og er lagt til rette sammen med re
klam efirm aet Jersild, L u n d og Lom m er, en a f

sagsbehandler
John Guldager

de store i reklam ebranchen og blandt andet

sekretær
W innie Johannesen

med Folkebevægelsen m od E F

Annoncepriser
stillings- og tekstannoncer
enkeltspalte . . . . kr.
7.15 pr. mm.
dobbeltspalte . . . kr.
14.30 pr. mm.
Såfremt anden aftale ikke foreligger,
vil annoncer blive bragt med vanlig
opsætning.
Årsabonnement
200.00 kr.
A lle priser er exklusiv moms
Indlevering af artikler og annoncer til
næste nr.
Senest 14 dage før udgivelsen. Debat
indlæg dog senest mandag med po
sten, 10 dage før udgivelsen.
Socialrådgiveren udkommer
onsdag i lige uger
Oplag
6.700
Tryk
Kruses repro-offset aps.
T lf. 01- 39 30 21

og B ø rn og

U nge som kunder ved tidligere store aviskam 
pagner.
D et er lokalpolitikerne, som skal se disse an
noncer foruden selvfølgelig enhver lønm odta
ger, der kan have interessere i at vide noget om
sagen. D er averteres med helsides annoncer i
11 a f D anm arks største aviser, men ikke i E k s 
tra Bladet og B T , da hovedm ålgruppen menes
at være tilgodeset uden om form iddagsblade
ne. D en store annonce følges op a f en lille an
nonce, hvor en kendt og saglig person giver
udtryk for, at socialrådgiverkonflikten m å og

artikler, læserindlæg og anmeldelser
er ikke nødvendigvis et udtryk for re
daktionens eller organisationens me
ning.
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skal løses nu. D er bruges forskellige personer med billeder - alt efter landsdel.

København. Den 14. august 1981.
Frue Plads. Kl. 16.32.

Foto: Per Fo lk ver

Dette kan de aldrig
tage fra os. . . .
- M ed tak fra alle de strejkende socialrådgiveres tale
på kvindefestivalen i Å rhus - men også alle andre, der
er ude i kampens hede.

A f M erete B uddig
medlem a f
Hovedbestyrelsen
Vi, socialrådgivere, plejer at være
»pæne mennesker«. V i plejer ikke at
ty til kampskridt som vi er ude i nu.
V i plejer ikke at have en speciel faglig
bevidsthed, der siger, at der er interes
se-modsætninger imellem arbejdsta
ger og arbejdskøber. Socialrådgiver
faget er et typisk kvindefag - og via
vores erhverv bliver vores kvinderolle
yderligere forstærket. V i plejer at
blive opfattet som »ansvarsbevidste
folk « . . .
M e d ansvar overfor kommunen, med
ansvar overfor klienternes ve og vel,
med ansvar overfor vores egen faglige
kunnen og stolthed, med ansvar over
for mand og børn og familiens trivsel.
Pludselig ser vi os nu ude i en betyde
lig overskridelse af vores gængse nor
mer - vi er ude i en strejke/lock out på
vores egne vegne. Og det har været
meget svært at forklare familie og
venner, hvorfor det har været nød
vendigt at tage dette kampskridt og få
accept heraf.
Arbejdsgiverne har givet os grund til
dette oprør. T il daglig finder vi os i
utålelige arbejdsforhold, stigende ar
bejdspres, dynger a f cirkulærer, in
struktioner, lovændringer og nedskæ
ringer. V i finder os i at forklare, trø
ste, tage im od udskældninger, dæmpe
ned for volden fra skuffede, nedslidte
og sammenbrudte mennesker, finder
os i at administrere fattighjælp og tig
gergang, finder os i at form idle en kri
seramt socialpolitik. Og så jokker de
kommunale arbejdsgivere blot på os. V i skylder jer intet, siger de og tager
700 kr. fra halvdelen a f medlemmer
ne, og anbefaler overarbejdsbetaling,
så vi foruden at have travlt i forvejen,
kan komme op på en 42 timers ar
bejdsuge.
Det er denne provokation, som fik
bægeret til at flyde over for socialråd
giverne.
M en det er ikke den eneste provokati
on: V i har måttet læse i Berlingske T i
dende, at socialrådgiverne er en fo r
gyldt, venstreorienteret gruppe med
slatne rygsække og bare tæer!!!

Merete Buddig
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- M en er man forgyldt, når man som
faglært (og med studiegæld) får 52 kr.
i timen og efter 16 år kan opnå en
slutløn på 60 kr. i timen. E r man ven
streorienteret, blot fordi man ikke vil

finde sig i at blive snydt? E r det latter
ligt at gå med rygsæk, når man har
meget at bære på? Og er det da ikke
sundest at have bare tæer, når det er
varmt?
Socialrådgiverne har svaret igen ved
at sætte skub i tingene, og præstatio
nerne er utrolige:
På trods af manglende traditioner ude
i kamp - fik vi selv skabt traditioner
på vores egne betingelser; vi har kla
ret at fralægge os ansvaret for vores
klienters behandling, og placere det
der hvor det høre hjemme: Hos de
kommunale arbejdsgivere. V i har
overskredet mange personlige græn
ser, selvom det har kostet blod, sved
og tårer - pres fra hjemmefronten, en
hel del mavepine og kriblen i hårrød
derne.
M an kan kun imponeres, når man
ser, hvad vi samlet har kunnet præste
re. Der har været mange individuelle
og kollektive nedture, men også en
meget stærk følelse af styrke og soli
daritet.
Socialrådgiverne kender deres fag,
kender deres hverdag, kender deres
arbejde - og pludselig da konflikten
startede skulle vi lave noget helt an
det, end det vi var vant til.
Den individuelle fryg t er blevet f o r 
vandlet til kollektiv handling - en
handling som vi aldrig vil glemme, og
som aldrig kan tages fr a os.
Det er imponerende:
-

-

-

-

-

-

-

A t se socialrådgivere i livlig debat i
frokoststuen på Tuborg, i fore
dragssale til fagforeningsmøder, til
støttefester, på talerstole ved fe
stivals.
A t se socialrådgivere arrangere
pressemøder og fotografer.
A t se socialrådgivere arrangere de
monstrationer og hvad deraf fø l
ger af polititilladelser.
A t se socialrådgivere på gaden med
raslebøsser og mærkesalg.
A t se socialrådgivere i færd med at
bygge et 5 meter højt stillads på
Frederiksberg - eller sætte et 5 me
ter langt skilt op på taget af en
skurvogn i Århus.
A t se socialrådgivere udføre teater,
sketches, syngespil, cirkus.
A t se socialrådgivere med boder
O V E R A L T , hvor der foregår no
get.
A t se socialrådgiverne udgive en
hel sangbog med socialrådgiver
sange fra strejkeforløbet.
A t se alle socialrådgivere møde
dagligt op på fællesmøder for at
diskutere, hvad det næste skridt
skal være.
A t se en larm og regering, hvor no

gen diskuterer og strikker, nogen
laver løbeseddel, nogen maler
plancher, slogans og nogen laver
m iljø omkring kaffebordet.
I det hele taget se en fantasiudfoldel
se, som ingensinde.
Det kan godt være, at vi ikke har
brugt »rigtige« kampmidler, at alle
vore aktiviteter ikke er helt traditio
nelle. M en kampen er bygget op om
kring aktivitet, bygget op om at alle
skulle være aktive. V i har stillet krav
til os selv og hinanden. Og kampen
har vist os, at der er brug for alle, og
alle kan noget. Det har vi lært og det
kan ingen tage fra os. A lle de små sej
re vi har fået, når noget er lykkedes,
kan ingen tage fra os.
E n ting mere har vi set.
V i har fået et overskud, og en mulig
hed for at se på vores egen arbejdssi
tuation ved at være væk fra den. Det
er ret uhyggeligt, at vi skal helt væk
fra arbejdspladsen i længere tid, for
at kunne overskue hvor urimeligt og
presset vores arbejdsforhold egentlig
er.
Jeg skal sent glemme, at en »gammel«
socialrådgiver pludselig sagde: »Det
er jo fuldstændig ligesom at se på et
surrealistisk billede; klienterne står
ovenpå hinanden, »ja, jeg skal nok
skynde mig med din sag, siger man mens man tager telefonen til den næ
ste klient, og samtidig kigger fortrøst
ningsfuldt på bunken« - og indenfor
rækkevidden sidder alarmklokken og
udenfor døren går vagtfolkene forbi,
parat til at gribe ind, hvis klienterne
reagerer for voldsomt på et afslag«.
H v or har hun dog inderligt ret. K o l
lektivt har vi set på vores hverdagssi
tuation, kollektivt har vi opnået at
indse, at vi bliver nødt til at handle
sammen, hvis vi skal opnå noget. K o l
lektivt har vi erfaret, at vi sidder på
den ene side af skrivebordet, og ar
bejdsgiverne på den anden side.
V i har erfaret, at intet får man foræ
rende. V i har fået en større bevidst
hed om den faglige kamps betydning.
Og vi har fundet ud af, hvad vores
næste kamp handler om:
Nedsat arbejdstid og flere socialråd
givere i arbejde. Det her bliver vi ikke
ved med at fin d e os i - det har vi lært!
Det sammenhold vi har set og levet
med i nu 4 måneder, og lært så meget
af - kan aldrig tages fra os - og den
styrke vil blive brugt, både nu og næ
ste gang.

Støtteerklæring
I snart 4 måneder har socialrådgiverne
strejket på baggrund a f et udspil fra
Kommunernes Landsforening (KL),
som medfører en minusløsning eller
med andre ord en direkte lønnedgang
for gruppen a f socialrådgivere. Et så
dant krav må betragtes som uhørt, ikke
mindst på baggrund af den reallønstil
bagegang, som socialrådgiverne såvel
som andre offentligt ansatte har været
udsat for gennem de senere år.
K L har i konfliktens forløb udvist en
stejlhed og arrogance, som fra og med
august blandt andet er kommet til ud
tryk ved, at samtlige overenskomstan
satte socialrådgivere i kommunerne og
amtskommunerne er blevet lockoutet.
Dette viser,
- at K L har været parat til at ofre klien
ternes interesser på en måde, som ikke
bare er uansvarlig, men direkte kynisk.
Konflikten har medført, at et meget
stort antal klienter ikke har fået den
hjælp, de er berettigede til, at revalide
ringsforløb og dermed ofte flere års ind
sats er gået i stykker, at problemer vedr.
familier og børn er blevet forværrede,
osv. E n sådan kynisme har formentlig
mange ikke tidligere troet var forenelig
med offentlige forvaltningers virksom
hed, og den synes samtidig at vise,
- at strejken har en principiel betyd
ning, som langt overgår lønforholdene
for en lille gruppe offentligt ansatte. So
cialrådgiverstrejken er den første om
fattende og langvarige arbejdskamp
blandt offentligt ansatte i nyere tid, og
det synes i stigende grad klart, at K L er
opsat på at kunne fremvise et nederlag
for socialrådgiverne, som vil kaste en
sort skygge over de kommende års mu
ligheder for at føre arbejdskamp inden
for det offentlige område.
Skal vi som offentligt ansatte derfor ik
ke stå næsten forsvarsløse over for de
yderligere angreb på vores løn- og ar
bejdsbetingelser, som må forventes i
forbindelse med bestræbelserne på at
indskrænke det offentlige område, er
det vigtigt, at vi indser, at socialrådgi
vernes kamp også er vores kamp.
Socialrådgiverne har under strejken vist
en kampånd og offervilje, som er ene
stående og opløftende for samtlige o f
fentligt ansatte, men socialrådgiverne
kan ikke kæmpe ubegrænset som K L ,
der blot kan lade borgerne betale om
kostningerne. Skal strejke ikke ende
med nederlag, er det derfor bydende
nødvendigt, at socialrådgiverne øjeblik
keligt modtager massiv støtte fra andre
lønmodtagergrupper. Især er det vig
tigt, at andre grupper a f offentligt an
satte på tværs af snævre fagforeningsin
teresser træder til helt anderledes aktivt,
end det hidtil er sket. V i opfordrer der
for vore egne forbund (D JØ F, Dansk
Psykologforening) til at yde en væsent
ligt mere omfattende støtte, end de alle
rede har ydet. V i opfordrer endvidere
alle enkeltpersoner og arbejdspladser
for offentligt ansatte til som os hver at
sende en dagløn og en støtteerklæring til
socialrådgiverne samt til at presse deres
forbund til at yde massiv støtte til soci
alrådgiverne. Penge til socialrådgiver
nes strejke kan indsættes på girokonto 1
40 82 83.
Lærere fra
Den sociale Højskole i Århus._______
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Vestsjællands Amt

Flere og flere sprækker
i arbejdsgiverenigheden

I Vestsjællands A m t vil Svinninges
borgmester, Peter M ø ller Christensen
gerne have socialrådgiverne til at fun
gere igen. »Det er jo meningen, nu vi
éngang har ansat dem«, mener han.
Peter M ø lle r Christensen beklager, at
han ikke har fået nogen som helst fo r
klaring fra Kommunernes Landsfore
ning om forhandlingssammenbruddet
den 31.07. Han kan ikke forestille sig,
at det er så meget, der skiller parterne og mener at der må en mæglingsmand
ind i billedet for at forlige parterne.

Socialrådgiveren har været i kontakt med en række
borgmestre og andre kom m unalpolitikere i landet, som
udtrykker uenighed i den linje, K L har kørt overens
kom stforhandlinger med socialrådgiverne på. Der sen
des adskillige opfordringer fra de samme kom m uner til
K L om at genoptage forhandlingerne med socialrådgi
verne - og komme til enighed.

E t enigt økonomiudvalg har onsdag
d. 12.8. besluttet at rette henvendelse
til K L om at få gang i forhandlingerne
igen - eller sørge for, at der kommer
en mægling i stand.

Især i de små og stærkest ramte kommuner, er kaos
total - og her kan politikerne og overordnede kun
magtesløst forsøge at afbøde virkningerne a f K L ’ s
uansvarlighed.

» V i er noget sure over denne kon
flik t« , siger Peter M ø lle r Christensen
til »Socialrådgiveren« - »og vi står
undrende over f o r K L og den måde,
de har fø r t sagen på. Desuden fø le r vi
os f o r dårligt orienteret«, slutter
borgmesteren.

Egvad
Borgmester Boris Andersen, Egvad
kommune i Ringkøbing Am t, fortæl
ler onsdag d. 12.8 til »Socialrådgive
ren«, at Egvad kommune ikke kan le
ve med denne konflikt.
»Jeg har f ø r lock-outen trådte i kraft
opfordret K L til at gå i forhandlinger
med socialrådgiverne - og jeg vil gøre
det igen. Vores socialudvalg har net
op rykket f o r en hurtig løsning a f
konflikten«.
»Selv om jeg ikke har siddet i f o r 
handlingerne og derfor ikke kender til
detaljerne heri - må jeg principielt væ
re enig med socialrådgiverne i, at til
lægget må afskaffes - og erstattes med
en ordning, hvor man går ind på ska
laen - på et evt. lidt højere trin«, siger
Boris Andersen.
»Jeg synes, at forhandlerne nu, lige
som ved et pavevalg, skal lukkes inde
sammen - og så må de ikke komme ud
føren d de har en løsning«.
»I morgen vil jeg atter tage sagen op i
vores lokale kommuneforening i
Ringkøbing A m t m.h.p. at vi i fæ lles
skab kan foretage en henvendelse til
K L« , slutter Boris Andersen.

Fanø
Den konservative borgmester Tage E.
Jensen, Fanø vil efter vedtagelse i
kommunalbestyrelsen mandag aften
d. 10.8. tage kontakt til K L , m.h.p at
få konflikten til en hurtig afslutning,
»V i er kvæstede - meget hårdt ramte,
idet begge vore socialrådgiver er ble-
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vet lock-outet. Det er en ulykke f o r
alle, det der er sket, både kommunen,
klienterne og socialrådgiverne«.
Først for nylig blev Tage Jensen be
kendt med det forhandlingsoplæg,
som DS mødte op med til forhandlin
gerne den 31.07 - de forhandlinger,
som endte i et sammenbrud. Tage
Jensen er ikke meget for at tage stil
ling til det konkrete indhold a f oplæg
get, men giver udtryk for, at social
rådgiverne i al fald har firet kraftigt
på de oprindelige krav.
Borgmesterens næste skridt er, at han
allerede i dag tirsdag d. 11.8. vil tage
kontakt til sine øvrige borgmesterkol
leger i Ribe Am t om situationen.

Frederikssund
Frederikssunds borgmester, Jørgen
Christiansen, havde d. 3.aug. på
kommunens vegne - og efter vedtagel
se i et helt enigt økonomiudvalg sendt en henstilling til K L om at opta
ge forhandlinger med Dansk Social
rådgiverforening m.h.p. en afslutning
af konflikten.
T il »Socialrådgiveren« siger Jørgen
Christiansen, der i øvrigt nødigt vil
tage stilling til det konkrete indhold
af konflikten, da ingen socialrådgive
re i hans kommune har fået ulempetil
lægget, at »vi fø le r os ramte a f kon
flikten - og ser gerne en snarlig afslut
ning«.
Videre udtrykker Jørgen Christiansen
som gammel organisationsmand f o r 
undring over de mange forskellige an
sættelsesformer i de sociale fo rv a lt
ninger - og mener, at der bør en anden
anciennitetsordning til, således at fx.
socialrådgiverne på samme måde som
H K ’erne vil kunne få adgang til overassisten tstillingerne.

Kolding
Socialudvalgsformand og økonom i
udvalgsmedlem Arne Vaupell, C h ri
stiansfeld kommune ved K olding op
lyser, at socialrådgiverkonflikten var
bragt med som punkt på dagsordenen
til byrådsmødet i aftes. Imidlertid var
D S ’s brev til kommunalbestyrelsen
ikke med i forhandlingern - og de,r
blev truffet beslutning om at sagen ta
ges op på økonomiudvalgsmødet
torsdag.
»Jeg har ondt a f den m illion menne
sker, der er kommet i klemme ved
denne k on flik t - og især denne kom 
munes borgere, hvor revalideringsfor
løb risikerer at blive sat år tilbage«,
siger Arne Vaupell til »Socialrådgive
ren«. »Jeg vil derfor udarbejde et
konkret forslag til vedtagelse i økono
miudvalget - et forslag om, at nu må

K L tilbyde socialrådgiverne noget.
Forslaget vil gå i retning a fe n model,
hvor indplacering fin d e r sted 2 år på
trin 19 - og derefter over i et lønram 
m eforløb svarende til overassistenter
nes«.
»Hvis K L ikke gør det, synes jeg det
er helt uanstændigt«, siger Arne Vaupell.
F ra Berlingske Tidende d. 11.08. har
vi sakset følgende:

Gladsaxe
Gladsaxe kommunalbestyrelse drøfte
de på et langvarigt møde d. 10.8.
borgmester Tove Smidths initiativ til
at få hul på socialrådgiverkonflikten.
M ed 13 stemmer for og ni imod be
sluttede kommunalbestyrelsen at sen
de en skrivelse til F K K A ’s lønudvalg.
M an giver heri udtryk for håb om, at
der snarest findes mulighed for en
genoptagelse af forbindelse mellem
socialrådgiverne og de kommunale
lønforhandlere, så konflikten kan
bringes til ophør.
»Jeg har ene og alene taget dette initi
ativ f o r borgernes skyld. Det er jo
dem, der bliver ramt«, siger borgme
ster Tove Smidth.
Forligsmanden bør samle parterne i
socialrådgiverkonflikten. Det mener
to af borgmestrene i Københavns om
egn, Rødovres Per M ø ller og Gladsaxes Tove Smidth.
»Jeg og kommunalbestyrelsens med
lemmer i øvrigt har fået en henvedelse
fr a det sociale forbrugernævn i R ø d 
ovre. D et har fået mig til at f å f o r 
handlingerne igennem her i weeken
den,«, siger Borgmester Per M øller,
Rødovre.
»Det er forbrugerne, der er i klemme.
Og dem bør vi i høj grad tage hensyn
til,« slutter Per M øller.
»Jeg har gjort de samme overvejelser
som P e r M ø lle r og er enig i hans kon
klusion. E n uvildig instans som f o r 
ligsmanden bør ind i billedet nu f o r at
f å redet trådene ud«, siger Gladsaxes
borgmester Tove Smidth.
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Debat_____
Tan ker i den
nuværende
situation
Det er lock-outens første uge. Som
forudlønnet har jeg allerede mistet
første månedsløn, og har ikke kunnet
få andet arbejde endnu. M in løn er i
al trivialitet halvdelen a f eksistens
grundlaget for en familie på fem men
nesker. Fam ilien har måttet indstille
sig på, at efterårets anskaffelser er
røget, efterårsferien ligeså, og i næste
måned ryger næste års sommerferie
for familien, og vi skal stifte gæld for
at få mad på bordet.
Hvormange af os er mon tilbage efter
2 måneders løntab?? Arbejdsgiverne
har klaret sig uden os nu i 4 måneder i
de strejkeramte kommuner, og kan
tilsyneladende fortsætte.
Andre har måttet indgå dårlige forlig.
Lægerne fik ingenting, skønt de har
herredømme over liv og død og såle
des står Vorherre nærmere end os.
Journalisterne fik ingenting, og lige
sådan typograferne. M en alligevel
skal socialrådgiverne efter hvad jeg
læser i Henrik Mathiasens opråb i
»Socialrådgiveren« d. 29.7.81 håbe
og tro på, at det fortsat »lønner sig at
kæmpe«. Jeg vil nødig tro på, at I selv
tror på det - jeg gør ikke.
Ideelt set er det smukt og rigtigt alt
sammen. Og der er nok også et par
stykker, som - endelig - er kommet på
barrikaderne, - i kamp. Arbejdsgiver
parten har også været ualmindeligt
provokerende og flabet i dette spil.
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Debat.

. .

M en såvidt jeg har kunnet følge med,
har man fra vores side ganske overset
at foretage en kølig analyse a f magt
forholdet mellem parterne. Hvem kan
blive ved? Hvem sparer penge? Hvem
får yderligere grund til at søge at ud
danne deres »egne«? - Arbejdsgive
ren. Vi kommer på røven økonomisk,
og skal næppe vente den store opbak
ning fra de forbund, vi åler offentligt
for deres »rævekager« og dårlige fo r
ligEn kamp har efter min mening brug
for sejre - ikke for martyrer.
Jeg tror, vi er på vej ind i et kollektivt
selvmord, som vi formentlig kan fo r
vente martyrglorien for. Og andre
kan rykke ind på vores pladser. Jeg
ved ikke, hvor meget bedre vi er end
de kommunalt uddannede socialfor
midlere. V i bryster os af, at vi er mere
solidariske med klienterne og mere
samfundskritiske.
Selvom så var, hvad jeg ikke har
grundlag for at vide, skal vi næppe
forvente at blive foretrukket af en ar
bejdsgiver, der naturligt nok vil fore
trække mere »tro« medarbejdere. Og
det er købers marked.
V i er en lille fagforening, der vil gabe
over meget. Mens vi er optaget af alle
disse gøremål, bliver vi stille og roligt
ædt op. A f pædagogerne fra den ene
ende og HK-erne fra den anden. Jeg
vil ikke ædes, og mener, vores uddan
nelse som formelt ligestillet med soci
alformidleruddannelsen ligger tættest
på HK-erne. Og midt i al elendighe
den, synes jeg, der er en mulighed for
sejre på længere sigt:
En kollektiv indmeldelse a f DS i H K .
V i bliver en større samlet gruppe, og
kan ved følgende overenskomster ak
tionere med større styrke og arbejds
giverne kan ikke som nu spille de to
parter ud mod hinanden.
Jeg vil derfor opfordre Hovedbesty
relsen til at indlede forhandlinger med
H K om kollektiv indmeldelse i H K ,
snarest muligt. Et sådant initiativ vil
styrke os, og jeg vil ihvertfald person
ligt hellere overgå til et andet forbund
som en kollektiv foranstaltning med
min »egen« forening, end se en strøm
af enkelte udmeldelser fra forenin
gen, herunder muligvis min egen, med
deraf følgende demoraliserende virk
ning, som arbejdsgiveren kan vide at
udnytte.
Det ovenstående er ikke en ny tanke,
jeg har fået p.g.a. de nuværende tørre
lommesmerter. Det er tanker, jeg har
fremført i flere år. De nuværende ti
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der er ikke til en lille eksklusiv fagfor
ening som vores, vi skal have nogle
»at gungre med«, som formand C ar
sten engang i tidernes morgen sagde.
Hertil kommer, at den gennemførte
strukturændring i sekretariatet har
øget min skepsis overfor foreningen.
Levebrødspolitikere bryder vi os ikke
om, når vi møder dem i udøvelsen af
vores arbejde. N år DS fyrer erfarne
medarbejdere til fordel for lønnede
politikere, lugter det a f personlige
ræs, og så er det efter min mening de
forkerte personer, der sidder på mag
ten i Dansk Socialrådgiverforening.
M e d venlig hilsen
B irgit Pedersen
Modtaget 11.8.81

og vedkommende såvel for yngre som
for ældre medlemmer uanset disses
private politiske standspunkter, der
nok i virkeligheden ikke afviger væ
sentligt fra den øvrige befolknings, så
skal lønnen, bedre indflydelse på ar
arbejdsvilkår og socialpolitik nok
komme og den aktuelt høje kontin
gent vise sig velinvesteret.
Tak til Carsten Andersen for et fo r
nuftigt og afdæmpet svar til den »fra
faldne«. Kunne vi generelt moderere
os noget mere over for hinanden i
foreningen, skriftligt som verbalt, er
meget nået, ikke mindst i retning af,
at flere medlemmer tør ytre sig som
eksv. B odil Simon, selv om jeg ikke er
enig med hende.
Søren E s k ild Jørgensen.
Modtaget 12.8.81

»Frafaldne«
Vedrørende et medlems ønske om ud
meldelse samt Carsten Andersens svar
i samme forbindelse: Jeg forstår godt
Bodil Simons tanker i forbindelse
med den igangværende konflikt,
skønt jeg ikke har været aktiv i orga
nisationsarbejde og er af en yngre år
gang end hun.
Jeg forbliver imidlertid i foreningen,
ikke bare fordi jeg har stemt imod op
hør a f strejken, men især fordi jeg fø 
ler mig medansvarlig under alle om
stændigheder.
Uanset udfaldet a f konflikten tror jeg
klippefast på, at vi får en meget fin
mulighed for en langt mere effektiv
og rummelig fagforening fremover,
hvis vi medlemmer vil have lidt tålmo
dighed og frem for alt ser at blive klar
på, hvad vi forventer a f en fagfor
ening.
Disse forventninger, deres indfrielse
eller manglende indfrielse kommer til
at stå langt skarpere nu, og det kan og
skal bruges til noget konstruktivt, be
tydende, at mener man sig ikke selv
istand til at opstille til valg ved tillids
posters besættelse, så må vi støtte no
gen, vi kan gå ind for langt mere en
gageret end hidtil, eventuelt støtte no
gen, der har vores tillid i overhovedet
at opstille.
Det kunne måske blive knapt så util
fredsstillende at repræsentere vi andre
fremover, hvis de valgte fornemmer,
at vi er der og ved, at vi har valgt dem
meget bevidst og ikke blot fordi de
selv havde lyst til at opstille.
Det er dyrt at kæmpe, om det kom 
mer til at lønne sig, så det kan aflæses
på lønsedlen er ikke uvæsentligt, men
skulle det af konflikten følge, at fore
ningen både overlever og styrkes ind
adtil, så den fornemmes nærværende

Å b e n t brev
Jeg har med stor sympeti læst Bodil
Simons brev i Socialrådgiveren nr.
16/1981. Jeg har haft nøjagtigt de
samme overvejelser i den seneste tid.
M in situation er dog ganske anderle
des, idet jeg i de sidste 9 år har været
ansat som højskolelærer og derfor
nødvendigvis ikke behøver at være
medlem a f Dansk Socialrådgiverfore
ning. Imidlertid har jeg følt en sådan
tilknytning til Dansk Socialrådgiver
forening og været i besiddelse af en
sådan faglig stolthed, at jeg ikke har
meldt mig ud og endog med næb og
klør har forsvaret mit medlemskab,
når nuværende kolleger drøftede det
te medlemskab med mig. M en im id
lertid som tiden er gået, er Dansk So
cialrådgiverforening blevet mere og
mere fremmed for mig, og da med
lemsbladet i de seneste år ikke har
indeholdt så meget som en enkelt - af
hvad jeg ville kalde - faglig artikel,
tog jeg skridtet og meldte mig ind i
Danske Højskolers Lærerforening og
blev passivt medlem i Dansk Social
rådgiverforening. Det har gjort mig
ondt at se bladet som det fremtræder
nu. Tidligere gemte jeg det, arkivere
de det, vendte tilbage til artikler gang
på gang, det sker såmænd den dag i
dag, men de seneste årgange har jeg
ikke læst meget i, og årsagen er ikke
alene, at min levestandard er steget og
jeg både har kat og brændeovn. Men
jeg arkiverer og gemmer ikke blade
ne. H v or ville det være velgørende,
om der kom lidt mere indhold i »Soci
alrådgiveren« og ligeledes i forenin
gen, så alt ikke blev lønpolitik. Og
Carsten Andersen har ikke ret i, at vi*)
udelukkende kæmpede
for egen

A R B E JD E N D E A R B E JD S L Ø S E
S A M M E KAM P
En række arbejdsiøshedsudvalg, kampagnegrupper
og ungdomsarbejdsløshedsklubber arrangerede en
landskonference for alle arbejdsløse i slutningen af
marts. Udover de arbejdsløse var der inviteret fagfo
reningsrepræsentanter til at deltage i diskussionen
under konferencen.
Konferencen besluttede at arrangere A R B E J D S 
L Ø S H E D S M A R C H 81.

Ungdomsarbejdsløshed
De unge rammes specielt hårdt af arbejdsløsheden.
Fra folkeskolen henvises tusindvis af unge hvert årtil
bistandens suite-tariffer. Det betyder, at mange i des
peration tager et hvilketsomhelst arbejde, de kan få,
uanset løn- og arbejdsforhold.
Mere end 11.000 afvises hvert år fra EFG-skolerne.
Tusinder af EFG-lærlinge, som afslutter basisåret til
sommer får ingen praktikplads, men derimod et ar
bejdsløshedsstempel.
Deteneste tilbud, der er så tilbage, er et halvt år på
et mere eller mindre fantasiforladt beskæftigelses
projekt, hvorefter det for de flestes vedkommende er
ud i den kolde sne igen!

De mange fabrikslukninger rammer især kvinder
ne - bl.a. inden for elektronik- og beklædningsindu
strien, hvor der mest er beskæftiget kvinder.
Uddannelsesmulighederne er særligt dårlige for
kvinderne, hvilket i mange tilfælde betyder, at kvin
derne går »husmodervejen«.

Nedskæringer
Kvindearbejdsløshed
En anden meget udsat gruppe er kvinderne. Vi udgør
f.eks. 2/3 af de unge arbejdsløse. I forvejen er vi dår
ligt stillet på arbejdsmarkedet:
Deltidsjobs, hvor chefen kan presse lidt ekstra ef
fektivitet ud af os - vi arbejder jo kun på »halv tid«, og
kan derfor lægge mere energi i arbejdet.
Lavløn kendetegner kvindejobs. Kvindernes fagli
ge traditioner er svage, hvilket betyder, at det er nemt
at presse lønnen ned.
Med frigørelsesattester og børnepasningscirkulæ
ret sendes kvinderne hjem til kødgryderne igen, hvor
vi kan vente til der atter er »brug« for os igen. Proble
merne ved at klare opgaverne i hjemmet skal ikke løs
es ved at kvindernetvinges på deltidsarbejde, og der
ved fastholdes i et bestemt undertrykkende kønsrol
lemønster.
Vi må i stedet kæmpe for en generel arbejdstids
nedsættelse både for mænd og kvinder.

Der er gennemført store nedskæringer på statens og
kommunernes budgetter - specielt indenfor socialog sundhedssektoren.
På flere hospitaler er der lavet såkaldte »sparebander«, hvor de ansatte selv skal finde ud af, hvor der
skal skæres ned. Således sidder folk og fyrer deres
egne arbejdskammerater, og finder ud af, hvordan de
resterende skal pukle lidt hårdere for at spare på bud
gettet.
Nedskæringerne på hospitalerne, bibliotekerne,
uddannelserne ogdagsinstitutionerne medfører sto
re forringelser i det offentlige service-niveau, og der
med i levevilkårene for den arbejdende befolkning.
Samtidig øges arbejdsløsheden indenfor servicefag
ene.
Gennemførelsen af socialindkomsten vil især ram
me lav- og mellemindkomsterne hårdt: boligsikrin
gen ryger ned, og dagsinstitutions-betalingen ryger
op. Alt i alt store stigninger i udgifterne for arbejdere
og lønmodtagere.

30. AUGUST - 11. SEPTEM BER 1981

----- FOR EN SU
ARBEJDSLØSHE
Marchens længde, varighed og rute
Ud fra erfaringerne fra de sidste 2 års marcher og fra
buskonvojen i 1980 foreslår vi, at marchen kombine
res med en mobiliserings-konvoj, som har til formål
at »varme op« til marchen, at samle marchdeltagerne
op fra Jylland og at lave forskellige aktivitetertil støt
te for det lokale arbejdsløshedsarbejde i de enkelte
byer. Marchbussen/busserne sendes af sted fra Å l
borg og kører gennem Jylland og ender i Odense.
Her starter selve marchen som går til København.

Gennemførlighed
På selve marchen regnes der med en fast kerne på ca.
200 deltagere. Disse folk opdeles i undergrupper,
som bl.a. har til formål at ordne de praktiske opgaver
(madlavning, oprydning, børnepasning, materiale
salg m.m.). Vi regner med at gå ca. 30 km om dagen.
Erfaringerne viser, at en sådan strækning er fuldt ud
overkommeligt på én dag. Da praktiske opgaver,
virksomhedsbesøg m.m. foregår samtidig med mar
chen, vil det for en stor del af marchdeltagerne bety
de, at man kun går på landevejen hveranden dag.
Udover den faste kerne i marchen, kan man også
deltage på kortere strækninger undervejs. Det er li
geledes vigtigt, at marchen fra udkanten af hver by
bliver mødt af lokale folk, som følger marchen ind til
byen.

Aktiv March
Vi er enige om, at marchen skal være aktiv-det drejer

sig ikke bare om at trave derudaf.
Følgende aktiviteter bør i videst muligt omfang ind
lægges i marchen:
- Der arrangeres offentlige møder, høringer eller
torvemøder i hver enkelt by.
- Ud fra mulighederne i de enkelte byer arrangeres
arbejdspladsbesøg, fyraftensmøder, AF-besøg,

Parolegrundlag for March 81

Vi viser gennem handling hvad vi vil
1. Arbejdende og arbejdsløse - samme kamp.
2. For en aktiv og slagkraftig arbejdsløshedsbevæ
gelse.

- for arbejdsløshedsudvalg/klubber i fagfore
ningerne nedsat af de arbejdsløse.
- opret arbejdsløshedsudvalg/klubber i Faglig
Ungdom.
3. Bedre vilkår for de arbejdsløse.

- for umiddelbar ret til faglig organisering og
understøttelse til alle arbejdsløse.
- fuld dækning for tabt arbejdsfortjeneste.
4. Sikring af lære- og praktikpladser til alle.

- indførelse af løn på EFG-basisåret, betalt af ar
giverne.
5. Bekæmp overgrebene på de arbejdsløse.

- væk med alle begrænsninger i retten til under

støttelse.
- bekæmp forringelserne af understøttelsen ingen skal fratages retten til understøttelse.
- væk med børnepasningscirkulæret - bedre og
og gratis daginstitutionsdækning til alle.
6. Lige adgang til arbejde for mænd og kvinder.

- nej til deltid.
- nej til fyring af gravide kvinder.
- 26 ugers barselsorlov til kvinder og 13 uger til
mænd.
7. Arbejde til alle - men ikke for enhver pris.

- nej til jobtilbudsordningen.
8. 35 timers arbejdsuge uden lønnedgang og tem
poopskruning.

- 30 timer på skiftehold.
9. Stop for alt overarbejde.____________________

K irste n H o lst er tjenestemands-ansat socialrådgiver.
H u n er ikke direkte ram t af den konflikt, som
siden den 1. august har forhindret 2000 af hendes over
enskom st-ansatte kolleger i at passe deres arbejde.

Socialrådgiver Kirsten Holst kan ikke påtage sig
lock-outede kollegers arbejde.
Hvad gør man når en fam ilie er i nød...

Ligesom alle andre kom m unalt
ansatte har socialrådgiverne for
handlet løn og arbejdsvilkår med
de kom m unale arbejdsgivere.
Efterhånden som forhandlingerne
skred frem , blev det klart, at det
ikke var m uligt for parterne at nå
frem til en løsning på egen hånd.
D erfor trådte statens forligsm and
til.
D et er forligsm andens opgave at
mægle i overenskomstmæssige
spørgsmål. M e n for at kunne skabe
et forlig, må man have lejlighed til
nøje at sætte sig in d i sagens forløb
og i de spørgsmål, der skiller par
terne.
D et fik forligsm anden ingen chan
ce for.
D et forhandlingsudvalg, som so
cialrådgiverne forhandlede med,
nægtede at udlevere vigtigt m ate
riale, som skulle danne baggrund
for forligsm andens vurdering.
U dvalget mente ikke, der var noget at forhandle om.
Forligsm anden måtte opgive at mægle.
O g konflikten udviklede sig til en lock-out.
D ansk Socialrådgiverforening forlanger ikke
sæ rbehandling.
M e n socialrådgiverne mener, at det er rim eligt, at p rin cippet om lige løn for lige arbejde også kom m er til at

^h

n u ii

jlw^a

r s x T r a r a x L x ^ r io

c

n

v

u

i

aic/a ^ v^a o l c v i

rvv^i w

og stærkere, for hver dag, kontoret ved siden af hendes
står tomt.
K irste n H olsts job er at hjælpe mennesker, der
er kom m et ud i situationer, der tvinger dem til at gøre
krav på sam fundets hjælp.
O g dem b li’r der stadig flere af, desværre, i 1981.
D en private næ ringsdrivende, der har måttet lukke sin
forretning.
D en enlige mor, der har m istet sit job.
Håndvæ rkeren, der ikke længere har fysik til at bruge
det fag, har har lært.
Landm anden, der er gået konkurs.
E lle r den unge m and eller pige, som sam fundet ikke har
brug for.
K irste n H o lst ved, hvordan disse m ennesker kan hjæl
pes.
M e n hun er tvunget til at se på, at mange af dem b li’r
afvist.
M e d besked om at vente...
D e rfo r er K irste n H o lst selv i konflikt.
H u n er i ko n flikt m ed sin sam vittighed, fo rd i hun hver
dag må gå på kom prom is med de krav, hun stiller til sig
selv og sit arbejde som socialrådgiver.
K irste n H o lst er under pres.
Situationen tvinger hende til at se på, at halvdelen af
velfæ rdssam fundets nødstedte klienter ikke kan få den
kvalificerede hjæ lp og rådgivning, der er deres ret. F o r
d i halvdelen af Danm arks socialrådgivere er lock-outet
af et lønudvalg under de kom m unale arbejdsgivere.
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O g at man i hvert fald bør forhandle.
D en opfattelse er de ikke alene om.
Siden lock-outen har bl. a. en række ansvarlige kom m u
nalpolitikere givet udtryk for, at forhandlingerne må i
gang igen.
- A t der må findes en løsning, mens konfliktens konse
kvenser endnu er bare nogenlunde overskuelige.
D et sociale sikkerhedsnet er en af de vigtigste sider af
det danske velfæ rdssam fund.
D et har taget lang tid at opbygge. M e n det kan h urtig t
ødelægges. O g det er det, der er ved at ske nu, hvor
flere end nogensinde tidligere har behov for hjælp.
D et beløb, der for øjeblikket skiller parterne, er
ca. 7 m illion er kr. årligt.
D et kan måske lyde af meget.
M e n beløbet er uendeligt lille i relation til de penge,
det offentlige Danm ark bruger hver dag.
O g det er for intet at regne m od de summer, det v il koste,
hvis sam fundet lader sine klienter i stikken.
D et er bedre at forebygge end at helbrede.
O g langt billigere.
D en 5. august sendte socialrådgiverne et brev til
samtlige danske kom m unalbestyrelser.
E t brev, der lagde op til nye forhandlinger på et realistisk
grundlag.
M e n der er endnu ikke kom m et svar.
D erfor denne annonce.
Lad os tale om tingene.
Socialrådgiverne.

VGKRAFTIG
IDSBEVÆGELSE
Børn og march
Vi foreslår, at deltagerne i marchen kan tage deres
børn med for at forbedre mulighederne for deltagel
se. For at det kan lade sig gøre, skal der indrettes en
speciel børnehus. Der arrangeres ture til skov og
strand, og pasning af børnene foregår i samarbejde
med forældrene.
Børnene kan desuden deltage i visse aktioner un
dervejs, f.eks. oprettelse af dagsinstitutioner.

Økonomi
Prisen for at arrangere marchen bliver løseligt anslå
et 250.000 kr. Som de væsentligste indtægter regner
vi med støtte fra fagforeninger. Desuden skal vi regne
med indtægter fra salg af mærkater, aviser, indsam
linger, støttefester o.lign.
På selve marchen betales et beløb pr. dag for delta
gelse, som dækker 3 måltider mad. Fagforeningerne
har så også her muligheden for at støtte marchen ved
at støtte (betale for) deres medlemmer som går med.

besøg på beskæftigelsesprojekter, tekniske sko
ler, fagforeninger, bistandskontorer, støtte til ar
bejdspladser eller arbejdere i konflikt, oprettelse
af dagsinstitutioner, støtte til blokader, samarbej
de med aktionerende lejere m.m.
Kernen i en aktiv march er: »Vi viser gennem hand
ling, hvad vi vil«.
10. Ny teknoligi på arbejdernes betingelser.
11. Nej til fyringer og forringede arbejdsforhold.
12. Bekæmp indkomstpolitikken.

- bekæmp sociale nedskæringer.
- for en høj, fast timeløn. Nej til produktions
fremmende løssystemer.
- fuld dyrtidsdækning til alle.
- for udbetaling af de indefrosne og de bortfald
ne dyrtidsportioner til de enkelte arbejdere.
- nej til ØD og overskudsdeling.
13. Den fulde anvisning og kontrol tilbage til fag
bevægelsen.

- nej til central registrering af de arbejdsløse.
- nej til nedbrydning af faggrænserne.
14. Først arbejdsløs - først tilbud om arbejde.
15. Stands diskrimineringen af de udenlandske ar
bejdere i Danmark.

- styrk arbejdernes kamp på tværs af lande
grænserne.
- nej til forringelse af de udenlandske arbejderes
forhold.

Understøttelsen
I forbindelse med marchen i 79 udsendte arbejdsmi
nisteriet en bekendtgørelse, som sagde, at hvis man
var på march, var man »til rådighed for arbejdsmarke
det«. En betingelse der skal være opfyldt, er, at der
skal være direkte kontakt til marchen f.eks. via en bil
telefon.
Hvis man deltager i marchen, underretter man for
inden sin arbejdsformidler og gør ham/hende op
mærksom på deltagelsen samt oplyser biltelefon
nummeret.

MARCHRUTEN
Søndag den 30. august-lørdag 5. september.
Konvoj i Jylland og på Fyn
Søndag 6. sept.
Odense-Nyborg
Mandag 7. sept.
Nyborg-Slagelse
Tirsdag 8. sept.
Slagelse-Ringsted
Onsdag 9. sept.
Ringsted-Roskilde
Torsdag 10. sept.
Roskilde-Glostrup
Fredag 11. sept.
Glostrup-København

Hvordan kan man støtte marcharbejdet ?
Alle der finder at ideen med arbejdsløshedsmarchen
ikke blot er god men også nødvendig, opfordres til at
kontakte marchgrupperne de forskelige steder.
Fagforeninger, arbejdspladsklubber, arbejdsløs
hedsudvalg opfordres til at støtte op om arbejdet så
hurtigt det er muligt. Ved at kontakte marchgrupper
ne kan der arrangeres møder direkte med marchakti
visterne, desuden kan man leje lysbillederne om mar
chen i 79.

Hvordan kan fagforeniger, arbejdsplads
klubber og faglige organisationer støtte
marchen:
- Marchen kan støttes dels ved støtteerklæringer,
som bakker marchen op, og dels ved kontant støtte
eller naturaliestøtte i form af lokale, faciliteter m.v.
- Ved at fagforeningens medlemmer aktivt støtter
marchgruppernes aktiviteter.
- Ved at støtte en eller flere af deres medlemmer, der
går med, eller ved at »adoptere« en eller flere unge ar
bejdsløse marchdeltagere som ikke endnu har haft
chance for at opnå fagforeningsmedlemskab. Det
kan ske ved at man betaler de udgifter det koster for
én eller flere deltagere.
- Ved at samarbejde med marchgrupperne i igangs
ættelsen af lokale initiativer og aktioner. F.eks. vil vi
gerne samarbejde med fagforeninger eller klubber
på virksomheder, der trues af lukning eller fyringer.
- Marchen kan ligeledes støttes ved kontante bidrag
eller ved køb af vore plakater og klistermærker. End

videre kan man rekvirere vor folder omkring ung
domsarbejdsløshed, kvindearbejdsløshed samt ned
skæringerne.

Andre bevægelser, foreninger o.s.v. kan ligeledes
støtte marchen moralsk, økonomisk samt ved prak
tisk samarbejde i forbindelse med lokale arrange
menter og aktioner.

Hvordan kan de arbejdsløse støtte March 81
-hvis du syntes om marchen, foreslår vi, at du fortæl
ler andre om denne. Det er især vigtigt, atdu snakker
om det i din fagforening eller evt. i dit arbejdsløs
hedsudvalg, så man her kan diskutere, hvordan de
evt. kan bruge marchen, støtte eller deltage i den.
- Du kan også selv være med til at arrangere mar
chen. Rundt om i landet er der lokale marchgrupper,
hvor du kan henvende dig. Kontakt os på nedenstå
ende adresse, der vil vi kunne fortælle dig, hvor den
nærmeste marchgruppe er, og hvad den arbejder
med.
- endeligt kan du allerede nu tilmelde dig marchen,
benyt nedennævnte adresse. Du vil så løbende få til
sendt oplysninger om det praktiske arbejde og div.
materialer. Derudover vil du få tilsendt en avis, hvor
kampen mod arbejdsløsheden behandles, og hvor du
kan få oplysninger om de forskellige arrangementer,
vi afholder op til marchen og meget mere.

Kontakt adresse:
M ARCH 81
Landssekretariatet
Anholtsgade 4
8000 Århus C
Tlf. (06) 19 67 15
Giro: 2 35 35 20

mammon. V i kæmpede for en faglig,
etisk standard og holdning, vi kæm
pede for bedre uddannelse, vi kæmpe
de for ændring a f uddannelsen, det
med lønnen brugte vi ikke megen tid
på. I hvert fald var der også tid til at
tænke på vores faglige kvalifikationer
og samtidig med, at vi krævede mere
løn, krævede vi også a f os selv at yde
det bedst mulige. Mennesket lever jo
ikke af brød alene.
Gerda Skovmand Madsen.
*) Jeg er holdkammerat med B odil Si
mon.
Modtaget 11.8.81

T il sam ling!
Det er hårde tider. Fra pessimister hø
res der rygter om foreningens snarlige
død og opløsning. Det hævdes, at der
er mange udmeldelser.
Selvfølgelig er situationen vanskelig
og selvfølgelig er byrderne tunge, men
jeg kan ikke et øjeblik forestille mig,
at vi hverken nu eller i fremtiden skul
le lade os opsluge af nogen som helst
anden organisation. Den faglige pro
fil vil forsvinde. Der eksisterer en fun
damental vekselvirkning mellem den
selvstændige faglige organisation og
den faglige udvikling og fornyelse.
Som socialdemokrat har jeg ofte væ
ret uenig i den linie, foreningens ledel
se har lagt, især på det strategiske og
taktiske plan. - På generalforsamlin
ger har jeg fremført mine synspunkter
og har accepteret de demokratiske af
gørelser, der er blevet truffet. Samti
dig har jeg naturligvis ærgret mig over, at der ikke mødte flere op. - En
ordentlig foreningspolitik kræver, at
også de der er kritiske over for den
førte linie kommer frem.
Det kan ikke forventes, at forenin
gens ledelse fører anden politik end
den, der er flertal for i de kompetente
organer.
Jeg vil derfor meget alvorligt sige til
dem, der nu går med eventuelle over
vejelser om at melde sig ud og til dem,
der ikke får betalt deres kontingent,
selv om det kan være hårdt: - H ar I
overvejet de konsekvenser sådanne
skridt har i retning a f svækkelse eller
opløsning af foreningen og dermed
også af jeres egen stilling, faglige til
hørsforhold og identitet.
Det gælde om at stå denne situation
igennem, - sammen. Når konflikten
er slut, kan vi så håbe på et endnu me
re livligt foreningsliv.
H o ld fast.
Flemming Winther.
Modtaget 11.8.81

»Sm art
journalistik« ?
I Socialrådgiveren nr. 16/1981 under
»Strejkeorientering« på siderne 4 og 5
forsøger redaktionen at give læserne
en fornemmelse af, hvad der rører sig
positivt og negativt omkring vor situ
ation. Skal man tyde overskriften,
søger redaktionen tilsyneladende at få
tegnet et billede af, at der nok er posi
tive holdninger på vej - så vidt - så
godt!
1 indledningen slår man imidlertid fra
redaktionens side et hul i den forven
tede glæde ved følgende sætning:
»Desuden har vi bemærket os K risti
an »Albuesen« Albertsens seneste ud
talelser til TV-avisen«. Hele den arti
kel afsluttes med 2 afsnit, hvor oven
stående udtalelse til TV-avisen - ikke
alene refereres, men følges på vej af
betegnelser som »altid så medievenli
ge« og »overraskede atter engang«.
Jeg vil gerne spørge redaktionen (som
vel i en sådan sag taler på hovedbesty
relsens vegne??), om de nævnte cita
ter er et forsøg på »smart journali
stik«, for jeg har vanskeligt ved at se,
at de er brugbare i en saglig henseen
de. De bidrager desværre til at trække
bladets inform ation i en uværdig ret
ning, og det kan ikke være i vor inter
esse.
De anvendte udtryk lader formode, at
den, der har ført pennen i artiklen,
har et eller andet i klemme med den
nævnte person, men som medlem af
denne fagforening må jeg henstille, at
pågældende får afløb for disse ting
andre steder, således at vi udadtil kan
forsøge at fremstå med rimelig vær
dighed.
L e if Schiby
Modtaget den 12.8.81.

Bestyrelsens
personlige
prestige-kam p
På medlemsmøde i Vejle d. 14.7. var
Carsten Riis til stede. H an redegjorde
for situationen i DS og de hidtidige
forhandlinger, og han opfordrede alle
medlemmer a f DS til at sige »ja« til
fortsat kamp. Carsten Riis lagde især
vægt på, at hverken DS eller vore ar
bejdsgivere var særlig interesserede i
en stor-lockout og alene a f den grund
ville der blive tale om en meget »kort

varig« konflikt og bedyrede, at man
straks efter konfliktens start ville gå
til forhandlingsbordet. H an var over
bevist om, at DS ville stå meget
stærkt, når konflikten var en realitet
og mente, at der allerede efter få da
ges konflikt ville opstå kaos i kommu
ner og amter. Carsten Riis forudså
endvidere, at vi ville få stor opbak
ning i befolkningen - og sammen med
en god presseomtale, var modargu
menter fra medlemmer som f.eks.
foreningens knappe økonomiske res
sourcer, splittelse i DS, spørgsmål om
hvorfor der pludselig ville opstå kaos,
når dette ikke var sket i de kommu
ner, hvor der har været konflikt i tre
måneder, manglende presseomtale
under den hidtidige strejke osv. - blev
fra Carsten Riis besvaret med et træk
på smilebåndet. A t Carsten R iis heller
ikke var bekendt med de almindelige
overenskom stforhandlingsretsregler
kunne ikke overraske. H an afviste så
ledes, at det var arbejdsgiverne, der
afblæste lockouten - og i det hele ta
get bestemmer, hvornår de ønsker at
forhandle med DS. Det var virkelig
rystende. Oplevelsen af, at man i be
styrelsen ønskede kampen for kam
pens skyld - en principsag - uden hen
syntagen til de økonomiske proble
mer, der ville opstå fo r det enkelte
medlem, var ligeledes rystende.
Og nu står vi midt i suppedasen!
Arbejdsgiverne er, som forudset, ben
hårde og har offentligt udtalt, at de
ikke kommer til forhandlingsbordet.
Der er ingen presseomtale af k o n flik 
ten, ingen opbakning hos befolknin
gen og fra politisk side er der total
tavshed.
Foreningen har pådraget sig og med
lemmerne en bundløs gæld (18,5 miil.
kr.) og de enkelte medlemmer kæm
per individuelt for at klare dagen og
vejen. Fra et interview (Socialrådgive
ren nr. 6, 1981) med Carsten Ander
sen skal flg. citeres: » V i skal slæbe
kugler hjem til medlemmerne - det er
det og ikke p artip olitik en fag fore
ning handler om«. Dette er sandelig
også blevet ført ud i livet - blot med
modsat fortegn.
Bestyrelsen har handlet helt uansvar
ligt ved ukritisk at opfordre til fortsat
kamp. Medlemmerne må betale pri
sen for bestyrelsens personlige presti
gekamp.
Alvoren i denne konflikt bør snart gå
op for Dansk Socialrådgiverforening og det være sig både medlemmer og
bestyrelse.
Karen H . Rasmussen,
Vejle.
Modtaget 12.8.81.

9

Sekretariatet
Kredsforeningsskift
Vær opmærksom på at kreds
foreningsskift inden de kom
mende generalforsamlinger
skal være meddelt sekretariatet
senest den 1. september.

HBogudvalg
O rientering fra
lønudvalget
M ø d e den 21. ju li 1981
K L overenskomsten 1979
På lønudvalgets møde den 2.2.1981
blev det oplyst at overenskomsten var
blevet underskrevet a f K L - H K og
DS. Dette har åbenbart ikke inspire
ret K L til at udsende overenskomsten hvilket er meget utilfredsstillende
(mildt sagt).
I praksis betyder det bl.a. at DS med
lemmer ikke har fået udbetalt kom 
pensation for arbejde på forskudt tid
som vi er berettiget til fra 1.4.1980.
Hvad gør vi ved det - kræver mora
renter af beløbet? L ø n afd. rykker
(endnu en gang) K L for overenskom
sten.

Pension til vikarer
På baggrund af forespørgsel fra
afd.sekr. for Fyns amt om pension til
vikarer ansat i K L området - er det
lønudvalgets indstilling at såfremt en
vikar er ansat ud over 3 mdr. - er ar
bejdsgiveren forpligtet til at indbetale
pensionsbidrag fra ansættelsesdagen uanset aflønningsform. Lønafdelin
gen ønsker at forespørge andre fag
foreninger om deres opfattelse af
samme sørgsmål.

T M sager
Enkelte kommuner har i forbindelse
med de seneste arbejdsnedlæggelser efter vejledning fra K L - trukket
T M ’er i løn - i de tilfælde hvor de fag
lige møder har varet ud over en halv
time.
DS vil ikke anerkende løntræk hos
T M i forbindelse med T M -fu n k tio n i
faglige møder.

F T F forespørges om evt. voldgiftsaf
gørelser i lignende sager.
Flere kommuner har endvidere afslået
at yde T M ‘er tjenestefri med løn til
deltagelse i landsdækkende tillids
mandsmøder i Å lb org og Århus. En
enkelt kommune har begrundet sit af
slag med »at disse ikke har været ar
rangeret for at behandle sager der
kunne have arbejdsgiver interesse«.
Disse sager indbringes for K L idet DS
ved mæglingsmøde i maj 1981 gav til
sagn om at gøre en indsats for at
standse de overenskomststridige ar
bejdsnedlæggelser - herunder at af
holde landsdækkende TM-m øde.

O K ansættelse/tjenestemands
ansættelse?

Stillings
annoncer
Til medlemmer og annoncører

Hanna Kirkegaard

Blokader
Stillinger i amterne
På baggrund af den igangvæ
rende konflikt har Dansk Soci
alrådgiverforenings
hovedbe
styrelse den 29. april 1981 be
sluttet varsling af blokade 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 afluttet.

Sømændenes Forbund
Dansk Socialrådgiverforening har be
sluttet at etablere blokade mod Sø
mændenes Forbund.
Baggrunden for blokaden er uretmæs
sig bortvisning af en socialrådgiver.

Ved ansættelse

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

Ved ansæ ttelse i en ny stilling er det vig
tigt, at såvel løn- som ansæ ttelsesvilkår
aftales og nedskrives i et ansæ ttelses
brev.

Dansk Socialrådgiverforenings
love

Ved ansæ ttelsesvilkår forstås, hvorvidt
man f.eks. er ansat som tjenestemand på
overenskomst, i henhold til funktionæ rlo
vens regler osv.

§ 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.

P å repræsentantskabsmødet i febr.
1981 blev det besluttet at der skulle
arbejdes henimod at alle medlemmer
af DS overenskomstansættes.
L U har besluttet at drøfte denne ved
tagelse efter afslutningen af overens
komstsituationen med henblik på en
fyldig redegørelse til medlemmerne.

»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«.

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

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

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

Ansæ ttelsesm yndighed
Tjenestested
Tiltræ delsessted
Stillingsbetegnelse
Den ugentlige arbejdstid
Løn- og ansæ ttelsesforhold
Her præciseres, i henhold til hvilken overenskomst/aftale ansæ ttelsen finder
sted. Lønramme bør angives.
7. A nsøgningsfrist
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 stilling s
opslag vil fremover indskrænke sig til fø l
gende:
»Fo r 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«.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

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

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

september
september
september
oktober
oktober
november
november
december

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

september
september
oktober
oktober
november
november
december
december

Københavns området
2 socialrådgivere
Ved
institutionerne Alko-ambulatoriet,
Forchhammersvoj og Set. Josephs ambu
latorium samt Overførstergaarden søges
d. 1. oktober 1981 2 socialrådgivere hen
holdsvis 40 og 20 timer pr. uge.
Aflønning efter Københavns kommunes
lønramme 14/17.
Ansøgning indsendes til den ledende so ci
alrådgiver ved Alko-ambulatoriet, Forch
hammersvej 18, 1920 København V., se
nest den 2. september 1981.

Kriminalforsorgen
Forsorgsassistent
En stilling som forsorgsassistent i lønram
me 14/17 ved Statsfæ ngslet i Vridsløselille
er ledig med tiltræ delse 1. september 1981
eller senere.
Stillingen ønskes besat med en ansøger
med uddannelse som socialrådgiver eller
med tilsvarende kvalifikationer.
Ansæ ttelse sker på prøve. Varig ansæ ttel
se som tjenestemand kan finde sted efter
tilfredsstillende prøvetid i 2 år.
Ansøgning bilagt eksamensbevis og doku
mentation for tidligere beskæ ftigelse be
des inden 14 dage fremsendt til: Inspektø
ren, Statsfæ ngslet i Vridsløselille, 2620 A l
bertslund.
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Kofoeds skole
Socialrådgiver
Til rådgivningsafdelingen søges snarest
en socialrådgiver 31 timer ugentlig til le
digt vikariat i 9 mdr. fra 1.9.81.
Kofoeds Skole er en selvejende instituti
on, der arbejder på kristent og folkeligt
grundlag og yder hjælp til selvhjælp til
personer i sociale vanskeligheder.
Skolen søger medarbejdere med interesse
for og evne til at arbejde blandt de dårligt
stillede i samfundet på ovennævnte
grundlag.
Rådgivningsafdelingen omfatter rådgiv
ningskontorer, klinik for alkoholikere, læ
gekonsultation, retshjælp, akut overnat
ning og tøjdepot. Socialrådgiverne udøver
bl.a. visiterende og koordinerende funktio
ner i skolens arbejde.
Løn efter overenskomst med Dansk S oci
alrådgiverforening.
Skriftlig ansøgning snarest og senest d.
29. august 1981.
Forstander Jens Aage Bjørkøe, Kofoeds
Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København
S. Mrk.: Ansøgning Socialrådgiver.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelsesattest gives.

Ved Københavns Hospitalsvæsen, Hvidov
re hospital, søges pr. 1. september 1981 til
den 30. juni 1982 en vikar for socialrådgi
ver med aflønning efter lønramme 14/17.
Arbejdstid 40 timer pr. uge.
Den pågældende vil blive beskæftiget ved
neuromed./neurokir.afd., urologisk afd.
samt akut modtageafd. Arbejdsområdet
betjenes af to socialrådgivere, hvorfor der
må forventes et tæt samarbejde.
Nærmere oplysninger kan fås hos afde
lingssocialrådgiver, Lis Larsen, Hvidovre
hospital, tlf. (01) 47 14 11, lokal 2358. An
søgningen sendes til Hospitalsdirektoratet, Carl Nielsens A lle 9, 2100 København
0, senest den 26. august 1981.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Skovbo kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som fuldtidsansat sagsbehand
ler ved forvaltningens bistandsgruppe er
ledig til besættelse snarest muligt.

Familierådgiver
(hjemme hos-pædågog)
En fuldtidsstilling som familierådgiver er
ledig til besættelse snarest for en uddan
net pædagog eller socialrådgiver med no
gen erfaring.
Arbejdet indebærer tæt kontakt med fami
lier i deres eget hjem samt koordinerende
funktioner i forhold til institutioner og sko
ler m.v.
Der kræves samarbejdsevner, selvstæn
dighed og initiativ. Ordningen indebærer
fast ugentlig supervision af psykologer.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår efter overens
komst.
Yderligere oplysning fås ved henvendelse
til ekspeditionssekretæ r Solveig Sander
hage (01) 69 92 22, lokal 2640.
Ansøgning vedlagt eksamensbeviser og
evt. anbefalinger samt oplysning om tidli
gere beskæ ftigelse fremsendes inden 1.
september 1981 til:

Gladsaxe kommune
Rådhuset,
2860 Søboiy

Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet sagsbehandler eller en so
cialrådgiver.
Gruppen består af 7 medarbejdere, der ef
ter kompetencedelegationsplan varetager
alle former for sagsbehandling ved an
modning om hjælp m.v. efter bistandslo
ven.
Endvidere ønskes et vikariat i bistands
gruppen besat indtil den 31.12.81.
Løn- og ansæ ttelsesforhold i henhold til
gæ ldende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne fås
ved henvendelse til socialinspektøren, tlf.
(03) 62 66 00.

Greve kommune
Støttepersoner i hjemmet
Til fam ilie med 3 børn i skolealderen søges
støtteperson 25 timer ugentlig.
Arbejdet består i hjælp til grundlæggende
strukturering af fam iliens hverdag, både
praktisk og socialt. Herunder børnenes
skolegang og fritid.
Sagsbehandler Susanne Rasmussen, lo
kal 170.
Til fam ilie med 3 børn i førskolealderen,
søges støtteperson 20 timer ugentlig.
Opgaven består i, at støtte familien om
kring strukturen i hverdagen, herunder for
ældrenes beskæ ftigelse og kontakt til bør
nenes daginstitution.
Sagsbehandler Karen Jensen, lokal 143.
Yderligere oplysninger fås ved henvendel
se til Greve Kommunes socialforvaltning,
Holmeagervej 2, 2670 Greve Strand, tlf. 90
04 00, lokal 212, eller sagsbehandler.
Ansøgere med uddannelse som socialråd
giver eller socialpæ dagog vil blive fore
trukket. Ansøgningsfrist den 2. september
1981.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst.
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Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af
eksamensbevis m.v. frem sendes inden
den 4. september 1981 til Skovbo kommu
ne, Rådhuset, Møllevej 2, 4140 Borup.

Bispebjerg hospital søger en vikar for so
cialrådgiver med aflønning efter lønram
me 14/17 med tiltræ delse snarest til 31. de
cember 1981.
Arbejdstid: 30 timer ugentlig.
Kommunehospitalet, søger en vikar for so
cialrådgiver med aflønning efter lønram
me 14/17 pr. 1. september 1981 til 31. au
gust 1982.
Arbejdstid: 20 timer ugentlig.
Fælles for stillingerne: Ansøgning sendes
til Hospitalsdirektoratet, Carl Nielsens A l
le 9, 2100 København 0., og skal være det
te i hænde snarest muligt.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede
ar
bejdsløse skal til denne stiling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.

Erhvervsvejleder
En stilling som erhvervsvejleder er ledig til
besættelse pr. 1/2 1982 med tjenestested
indtil videre ved Arbejdsform idlingskonto
ret i København, Tøndergade 14, 1752 Kø
benhavn V.
Tlf.: (01) 21 45 11.
Lønramme midlertidig (bruttoløn ■+
- pensi
onsbidrag) kr. 106.623,- kr. 143.268,-.
Ansæ ttelse finder sted inden for den of
fentlige arbejdsformidling, og ansøgere
må foruden gode almene kundskaber have
bredt kendskab til erhvervs- og sam funds
forhold som baggrund for at varetage dels
individuel erhvervsvejledning, dels at yde
bistand ved erhvervsorientering i folke- og
gymnasieskoler samt ved ungdomsunder
visningen m.v.
Fyldig orientering om arbejdets art er an
givet i artiklen Erhvervsvejleder i erhvervs
kartoteket, der findes på folkebiblioteker
ne.
Ansøgning med oplysning om alder, ud
dannelse og hidtidig beskæ ftigelse og bi
lagt fotokopi af evt. eksamensbeviser og
anbefalinger stiles til arbejdsdirektoratet
og indsendes til ovenstående arbejdsfor
midlingskontor, hvorfra stillingsbeskrivel
se og oplysninger om løn- og pensionsfor
hold m.v. kan fås ved personling, skriftlig
eller telefonisk henvendelse.
Udløber den 8/9 1981.

Socialrådgiver
Københavns hospitalsvæsen, Set. Hans
hospitals afdeling 0 søger pr. 1. december
1981 en socialrådgiver i lønramme 14/17,
40 timer ugentlig. Kendskab til social
psykiatrisk behandling ønskeligt. Opslag
sker under forbehold om udvidelse af an

sæ ttelsesområdet i henhold til aftale der
måtte blive indgået med vedkommende
tjenestemandsorganisation.
Ansøgning stiles til Københavns magi
strat og skal være Hospitalsdirektoratet i
hænde senest den 2. september 1981. Adr.
Carl N ielsens A lle 9, 2100 København 0.

Ved stillingsskift
Husk at give besked til
medlemskartoteket

Østjylland__________

Københavns
Kom m une

Århus amtskommune
Socialcentret
Socialrådgiver

Socialrådgiver
Ved børnehjemmet Kokkedal, er en stilling sc
telse snarest eller efter aftale.

socialrådgiver i Ir. 14/17 ledig til besæt-

Børnehjemmet modtager 24 børn i alderen 3 -14 år, fortrinsvis med skole- og adfæ rds
problemer.
Stillingen ønskes besat med en erfaren socialrådgiver, gerne fra institutionsområdet, og
som er indstillet på, at løse opgaverne i samarbejde med lærer og pædagoger.
Henvendelse kan ske til socialrådgiver Hanne Ingemann Nielsen eller forstander Jens
Ole Lund, Børnehjemmet Kokkedal, Rungsted Strandvej 320, 2980 Kokkedal, tlf. 02- 24 70
29.
Ansøgningsfristen udløber 14 dage efter denne annonce.

Frederiksborg
A m tskom m u ne

Ved Frederiksborg Amtskommune, Social- og sundhedsforvaltning, nævnssekretariatet,
er en vikarstilling som sagsbehandler på deltid ledig til besættelse fra den 1. september
1981 eller snarest derefter.
Arbejdet: Stillingen er placeret i forvaltningens nævnssekretariat, som er beliggende
Skovledet 97, i Hillerød.

Et
vikariat
som
socialrådgiver ved
revaliderings- og pensionsafdelingen er le
dig til besæ ttelse i perioden 1. oktober
1981 - 30. september 1982.
Arbejdet omfatter forberedelse af sager til
forelæ ggelse for revaliderings- og pensi
onsnævnet.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til
overenskomst mellem Am tsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse stiles til so cial
centret, Lyseng A lle 1, 8270 Højbjerg, se
nest den 2. september 1981.
Yderligere oplysninger om vikariatet kan
fås ved telefonisk henvendelse til kontor
chef Birthe Horsfeldt, tlf. 06- 27 30 44, lo
kal 2624.

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

Nordjylland

Vikariatets længde er foreløbig fastsat til 12 måneder.
Den, der ansættes, vil blive beskæftiget med forberedelse af sager til forelæ ggelse i
Amtsankenævnet.
Kvalifikationer: Vikariatet ønskes besat med en socialrådgiver eller en kommunalt ud
dannet medarbejder. Der vil blive lagt vægt på gode teoretiske kundskaber og praktisk er
faring i sagsbehandling inden for det socialretlige område.
Arbejdstiden udgør 32 timer pr. uge med en ugentlig fridag (tirsdag).
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Am tsrådsforeningen i
Danmark og vedkommende faglige organisation.
Nærmere oplysninger om arbejdets art m.v. kan fås ved henvendelse til Charles Bechshøft på telefon 02- 25 49 00, lokal 21.
Ansøgning, mærket SU 81-4-2-12 med oplysning om uddannelse og tidligere beskæ ftigel
se, bilagt kopi af eksamensbeviser, anbefalinger m.v., indsendes inden den 31. august
1981 til
Frederiksborg Amtsråd
Social- og sundhedsforvaltningen
Amtsgården
Kongens Vænge
3400 Hillerød
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.
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.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverforening har den 1. juni 1981 iværksat blokade over
for samtlige stillinger indenfor amtsoverenskomstområdet, indtil igangværende konflikt
er afsluttet.

Nørager kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse den 1. sept. 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 ansæ ttelsesforhold i henhold til
gæ ldende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen ved
henvendelse til socialinspektør K. Kjellerup Nielsen, telefon 08- 55 13 11 eller fuld
mægtig Ellen Birk.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt genpar
ter af eksamensbevis og anbefalinger ind
sendes inden d. 25. aug. 1981 til Social- og
sundhedsforvaltningen, Jernbanegade 13,
9610 Nørager.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.
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Kredsforeninger i
Dansk Social
rådgiverforening
Medlemshenvendelser
A lle henvendelser til Dansk Socialråd
giverforening fra medlemmer i kreds
foreninger, hvor der er ansat afdelings
sekretærer skal rettes til afdelingssekre
tæren.

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

Øvrig bestyrelse
Anne Keldorff
Britta Gad
A nna Scriver
M aj-Britt Marker

København og
Frederiksberg kommuner
Kredsformand
Per Larsen
Hornbækgade 7 ,4.th.,
2200 København N
T lf.arb .: 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 bestyrelse
Gravers Graversen
Britta Jacobsen
Kaj Thingstrup
Birgit Skov Jensen
KirstenW indekilde
John Guldager
JetteLyager
JørgenOlsen

Længst ledig liste
Tlf.: 01-22216
Checkmøde sidste
tirsdag i måneden

Københavns Kommunale
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 bestyrels
Thomas Lundsgå
Bente Espersen
W ilfred Lauritzen
E rik Laursen
Søren Bjarnø
Kjeld Boysen M øller

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

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

Øvrig bestyrels
IngeliseNordenh
Hanne Høst
Karen Biering-Sørensen
JohnJønsson
Lea Nordent
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

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

Længst ledig liste
Tlf.: 01-22216
Checkmøde sidste
tirsdag i måneden
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Frederiksborg amt

Afdelingskontor
HaVneVfej 26
Øvrig beslyrelse
!6200 Åbenrå
Ulia-Britta Duus
Tlf.: 04-627311
L illi Eriksen
Kari Selstrøm
Ribe amt
Helle Wagner
Jette Flindt
Kredsformand
Kirsten Sperling
Hanne Skovgård
Krogvej 1
Afdelingskontor
Afdelingssekretær
6720 Nordby Fanø
Slotsgade 53,1., Kontoret åbent Kari Selstrøm
Tlf.arb.: 05-123066
3400 H illerød
tir.-tor. 9-13
Tlf.prv.: 05-162657
Tlf.: 02-253526 ons. 9-11
Kredsformand
Hanne Kegnæs
Holløsegade 8
3210 Vejby
T lf. arb.: 02-100666
T lf. prv.: 02-307317

Roskilde amt

Arbejdsløse
Henvendelse til
kredsformanden
Tlf.arb.: 04-541676
Tlf.prv.: 04-542269
Øvrig bestyrelse
Birthe Poder
Merete Dam
U lla Laursen
Britta Martinsen
Anette Nielsen
Bente Damkjær

Afdelingskontor

Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Jernbanegade 50
Anne Haarløv
Jannik Sølyst Jørgensen
6700 Esbjerg
har orlov i perioden
Inger Kjeldsen
Tlf.: 05-135338
1.5.-1.8.1981.
M ichaelO lsen
Kontoret åbent
Konstitueret formand
Kelvin Nielsen
ons. 9-11
Bitten Kristiansen
Nina Harboe
Skriftlig henvendelse
Arbejdsløse
til afdelingskontoret.
møde hver tirsdag
10-13 på afdelingsAfdelingskontor
Afdelingssekretær
Havnevej 5
Ulla M aatkontoret.

Viborg amt
Kredsformand
Bente Laursen
Ottingvej 7
7881 Balling
Tlf.arb.: 07-592377
Tlf.prv.: 07-581149
Afdelingskontor
St. Set.Hansgade 8B
8800 Viborg
Tlf.: 06-613435

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

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

Længst ledig liste
checkmøde den 2.
tirsdag i hver måned

Længst ledig liste
Kontakt afdelings
sekretæren

Nordjyllands amt

Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Frederik Biilow Christensen
Lis Carlsen
4000 Roskilde
Snerlevej 1, 2.th.
SteenPedersen
Vejle
amt
Tlf.: 02-370916
9000 Å lborg
D orrit Roos
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Tlf.arb.: 08-164822
FinnVosgerau
Kontoret åbent
Telefontid
Marianne Caspersen
J ette J ensen
T lf. prv.: 08-166469
JensIversen
tir. 12.30-15.30
ons. 11-14
Follerupvej 50
Bente Dam Sørensen
E lin Bak
ons. 10-15
7000 Fredericia
A nny Hauch
Emmy Vad Sørensen
Arbejdsløse
Kontakt
Tlf.arb.: 05-866244
Birte Povlsen
Kirsten Drachmann
M øde hver onsdag
Afdelingssekretæren
Tlf.prv.: 05-560152
Dorte Nielsen
Afdelingskontor
Bestyrelsesmedlem
K1.10. Afd.kontorets
tir.13-16
Anne Margrethe Buhi
Maren Turisgade 12, 1.
træffes
lokaler.
ons.10-15
Afdelingskontor
Arbejsløse
9000 Å lborg
ons. 19.30-21.30
Vestsjællands amt
Nørrebrogade 6, 2.
Kontakt
Tlf.: 08-165103
7100 Vejle
Anne Margrethe Buhi
„
,
Øvrig bestyrelse
Kontoret åbent
Afdelingssekretær
Fungerende
Sørenclausen
Tlf.: 05- 84 01 15
Neder Bjerrevej 1
onsdag, torsdag
Laila Hansen
form and
IngeHansen
træffes daglig 9-13
Hornsyld
og fredag 9-12
6
Tlf.prv.: 05-681437
Gitte Rahbek
Ditte W. Hansen
Arbejdsløse
Længst ledig liste
Tlf.arb.: 05-693444
Kalundborgvej 273
Lis Jørgensen
møde hver
kontakt A L U
4300 Holbæ k
Astrid Vestergård
man. 10-13
man. og ons.11-13
Århus amt
Tlf.arb.: 03-439311
på afdelings
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Tlf.prv.: 03-440119
kontoret
Kurt Eriksen
Mariane Johansen
Arbejdsløse kontakt
Hans Brogesgade 9, st.
Bent L . Rasmussen
Grønland
Søren Clausen
8000 Århus C
Gitte Madsen
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Tlf.arb.: 03-594271
Karen-Lis Jørgensen
Tlf.arb.: 06-130444
LiseBaastrup
Jette Binzer
U lla Nielsen
Tlf.prv.: 03-531750 eller Tlf.prv.: 03-586492.
T l f .prv.: 06-131873
Eva Bach
Postboks 1005
Grete Rendal
Storstrøms amt
Karen Schlessinger
3900 Godthåb
Henrietta Haukrogh
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Afdelingskontor
Bestyrelsesmedlem
Tlf.arb.: 0014-22300
Anette Jensen
Birte Paw lik
Karin Laursen
Rosensgade 22
træffes
Tlf.prv.: 0014-23610
Hovedgaden 46
Lene Sietved
8000 Århus C
man. lige uger 19.30-22.30
4750 Lundby
Jens Tamborg
Tlf.: 06-130444
tir. ulige uger 17.00-19.00
Tlf.arb.: 03-769043
Bent Nonboe
Færøerne
Kontoret åbent
Afdelingssekretær
Tlf.prv.: 03-767443
SonjaJacobsen
man.-tor. 9-14
Kurt Eriksen
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Po u l E rik Eland
fre. (A L U ) 10-12
Telefontid
Turid Dahl
Elsba Olsen
Fyns amt
Hoydalsveg 20 A
man.-tor. 9-13
Kredsformand:
Øvrig bestyrelse:
3800 Thorshavn
Birthe Frank Hansen
Irene Jørgensen
Arbejdsløse
Længst ledig liste
Tlf.arb.: 04215480
»Bækgården«, Stærmosevej 21
Lise Færch
M øde hver 2. og 4. tirsdag Checkmøde sidste
Tlf.prv.: 04213122
5250 Odense SV
Kirsten Jeppesen
9-13, Rosensgade 22
tirsdag i hver måned
Tlf.arb.: 09-131372
T lf.p rv .: 09-963184

Peter Freundt
Birgitte Vestergaard
A m d i Petersen
Anny Knudsen
Kim Hansen

Afdelingskontor
Danmarksgade 16,
5000 Odense C
Tlf.: 09-146022
Kontoret åbent

Kredsformand
?,er J° h aljsen
Ole Gregersen
^ le sen
Spøttrupvej 6, st.tv.
OIe Iversen
Tjørring
Bestyrelsesmedlem
7400 Herning
træffes man. 17-18
Tlf.arb.: 07-413080
Afdelingssekretær
Tlf.prv.: 07-267684
John Koldegård
Afdelingskontor
Nørregade 30, l.th.
Længst ledig listen
7500 Holstebro
Fagpolitik
Tlf.: 07-413080

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

9-12

Ringkøbing amt

Kontortid:
onsdag kl. 13-17

Øvrig bestyrelse
Lars Thøger Jensen
Eva Hallgren
Finn Jensen
Lars Vestergård
RandiFærge
Bodil M øller

Afdelingssekretær:
Ole Gregersen

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

Øvrig bestyrelse
Telefontid:
Birgit Rasmussen
fredag 10-12 på
Verner W . Hansen
tlf. 07-267684
Annemarie Hansen
Arbejdsløse
Hans H . Grundt
Åse Jessen-Hansen
Henvendelse til
Britta Hestrup Hansen
afdelingssekretæren

Bestyrelsesmedlem
træffes 1. onsdag i
hver måned kl. 19-21
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Arbejdsløse - vær aktive
I modsætning til de 2 foregående år, har H B denne gang undladt at tage stilling til, hvilket af efterårets aktiviteter
mod arbejdsløshed foreningen officielt skal støtte.
1 lighed med sidste år er det »DKP-initiativ« og et »den øvrige venstrefløj-initiativ«. »DKP-initiativet« arrangerer 2
kampagneuger mod arbejdsløshed den 7.-20. september, og »den øvrige venstrefløj« står bag Arbejdsløshedsmarch
81 fra den 30. august til den 11. september.
Når H B undlader at tage stilling, hænger det dels sammen med det tidspres, der har været på hvert eneste HB-møde
siden marts måned, dels med det faktum, at enhver stillingtagen kun viHe være svagt mobiliserende i en situation,
hvor alle foreningens kræfter er koncentreret om OK-situationen.
Det betyder ikke, at arbejdsløshedsarbejdet er blevet mindre vigtigt - tværtimod. Derfor opfordrer vi alle arbejdsløse
til at støtte op omkring initiativerne for bekæmpelse af arbejdsløsheden.
I dette nr. af Socialrådgiveren bringes som tillæg materiale fra A-march 81, og i næste nr. materiale om kampagneu
gerne job til alle.
Hovedbestyrelsen.

socialrådgiveren nr. 17, den 19. august 1981 - 43. årgang

