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Fo rlig
1. september 1981 indgik hovedbestyrelsen fo rlig med de kom m unale arbejds
giverparter.
Hovedbestyrelsen skal anbefale dette fo rlig overfor medlemmerne til vedtagelse
i urafstemningen.
Forliget er ikke en forgyldning a f socialrådgiverne, men kan heller ikke beteg
nes som et nederlag.
Forskellige grupperinger ønsker at betegne forliget som total overgivelse der ik 
ke er kampen værdig. Hovedbestyrelsen måtte konstatere, at med den styrke
Dansk Socialrådgiverforening frem bød og med den opbakning vi havde i andre
organisationer og befolkningen, kunne vi ikke komme længere.
Dansk Socialrådgiverforening har ikke sprængt K T U -fo rlig e t, men vi har fået
andel i de 150 m iil. kr. som vi påpegede også måtte komme socialrådgivere til
gode. V i vandt ikke kampen om tillæ g til alle, ligesom der heller ikke kom ska
latrinsforbedringer, men vi fik slået låsen ind på den dør der h id til har forh in d 
ret os i at komme i lønramm e 18, uden ledermæssige eller adm inistrative opga
ver. De 225 stillinger er et resulstat a f kampen og de 225 stillinger er en begyn
delse til en sidestilling a f socialrådgiver og socialform idler aftalerne.
Der er også opnået andre væsentlige resultater i dette forlig . V i har fået vores
handlingsprogram s vigtigste punkt opfyldt - alle om råder skal overenskomstdækkes. I forliget indgår at ikke-tjenestemandsansatte i Københavns kommune
skal overenskomstdækkes med pensionsordning. Det v il sige at vi har fået bragt
de urim elige daglejerforhold i Københavns kommune til ophør. Dansk Social
rådgiverforening mangler nu kun overenskomstdækning a f socialrådgivere på
G rønland.
Arbejdskam pens længde har forskellige årsager.

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
7.100
Tryk
Kruses repro-offset aps.
T lf. 01- 39 30 21

artikler, læserindlæg og anmeldelser
er ikke nødvendigvis et udtryk for re
daktionens eller organisationens me
ning.
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Den væsentligste var arbejdsgivernes vægring mod at komme i forhandlingssi
tuation, og deres krav om at DS skulle give afkald på alle krav fø r arbejdsgiver
siden ville lukke op fo r hvad de havde i posen.
Det var heller ikke befordrende på forhandlingsklim aet, at arbejdsgiverne gang
på gang provokerede socialrådgivere ved at beordre tjenestemænd til at udføre
konfliktram t arbejde. Disse provokationer blev modsvaret med dem onstratio
ner foran dørene til forvaltningerne rettet im od denne nedværdigende arbejds
giverpolitik.
Det hjalp på forhandlingsklim aet, at andre offentlige organisationer gav Dansk
Socialrådgiverforening sin støtte under kampen. V i oplevede det som en uvur
derlig støtte at vi havde brede dele a f offentlig ansatte bag os.
Det er værd at understrege, at alle medlemmer a f Dansk Socialrådgiverforening
har deltaget i denne arbejdskam p. De strejkende og lockoutede igennem den d i
rekte kamp, tjenestemændene har deltaget ved at sætte sig op mod det feudale
arbejdsgiversystem som tjenestemandssystemet er. De har ikke m ulighed fo r at
kollektivisere kampen som overenskomstansatte.
Om resultatet er kampen værd v il afhænge a f hvordan vi forvalter denne plat
form vi nu har tilkæm pet os. Det er jo ikke i første hug de fleste spåner falder a f
- men det er i det første hug der bliver slået hul på tingene.
Og endelig giver det også erfaring i at bruge øksen - organisationen.
Stem ja
Carsten Andersen
form an d

Foto: Per FolKver

M ålet kan ikke
nås i ét hug

Carsten Andersen fremlægger ho
vedbestyrelsens beretning f o r repræ
sentantskabet

Repræsentantskabet gav hovedbestyrelsen
m andat til at forhandle videre om at få en
pulje lønram m e 18-stillinger
I to tim er over m iddag parlam entere
de socialrådgiverforeningens repræ
sentantskab koncentreret og indædt,
så var sagen klar.
51 var fo r og 31 im od, at hovedbesty
relsen forhandlede videre med ar
bejdsgiverne ud fra grundlaget om at
opnå at få en vis mængde socialråd
givere op i lønram m e 18.
Fire ud a f de fem hovedbestyrelses
medlemmer anbefalede den samme
løsning, at lid t er bedre end ingenting,
eller som Carsten Andersen sagde: Selv om vi ønsker autom atik på at
komme op i lønram m e K 18, så må vi
tage den lille åbning, der ligger nu.
Det som vi er uenige om er, om vi skal
nå målet i ét hug eller a f flere gange.

Bomber kampen tilbage
Den to tim er lange debat blev heftig

straks fra starten med en overvægt a f
Nej-indlæ g i de første 20 m inutter.
Især Københavns amt markerede sig
med klare tilkendegivelser om, at de
hellere ville acceptere at skrive under
på K T U -fo rlig e t rent, end de kunne
gå ind fo r K T U -fo rlig plus tilbuddet
om en pulje K 18-stillinger, som ar
bejdegiverne bestemte over.
Blandt m odstanderne høstede R ie
Græsborg det største b ifa ld blandt til
hørerne fo r at sige, at hun kun kunne
gå ind fo r solidariske principper, og
at dette ville bombe socialrådgivernes
kamp 10 år tilbage i tiden, såfrem t det
blev vedtaget. Fra hovedbestyrelsen
sagde Gitte Vesterlund nej, skønt hun
erkendte, at hun var splittet mellem
sine p rincipielle holdninger og sine
pragmatiske
overvejelser.
Andre
modstandere a f at sige ja til den ny

Tekst: Journalist
A rn e Skald hede
pulje a f lønram m e 18-stillinger argu
menterede med, at det gamle rådig
hedstillæg har været splittende for
Dansk Socialrådgiverforening, og at
K 18-stillinger til en m indre del a f
medlemmerne på samme måde ville
virke splittende.

Ja til små forbedringer
U nder debatten var der 18 indlæg fo r
og 10 im od, at hovedbestyrelsen gik
tilbage til forhandlingsbordet og fo r
handlede om puljen. Ida Bang H a n 
sen, Københavns amt udtrykte tillid
til, at Socialrådgiverforeningen kan
styre tildelingen a f lønram m e 18-stil
linger, uanset at arbejdsgiverne v il
forsøge at gøre stillingerne betinget a f
funktioner. B irgit Skov Jensen, Kreds
København og Frederiskberg: - V i når
bedst frem ad ved at lægge os tæt op
3

M ålet kan....
ad andre fagforeninger og tage de
små forbedringer, vi kan få.
Næstform and Søren Andersen ville
hellere se resultater end blive ved med
at holde fast i principper, og han stil
lede forsam lingen det spørgsmål, om
nogen kunne påpege, at det har været
et problem , at nogen har haft et rå
dighedstillæg og nogen ikke.
Eva H allum fra hovedbestyrelsen un
derstregede, at socialrådgiverforenin
gen gør sig til grin, hvis den ikke tager
den pulje, der er m ulig, og Merete
Buddig tilsluttede sig ligeså, at »vi nu
må tage de få krummer, der ligger på
bordet«. Merete Buddig mente også,
at da DS nu selv har forladt sin nogettil-alle-taktik, så er det ikke mere mu
lig t at pege på forligsinstitutionen
som sidste løsningsm ulighed.

Nej til kapitulation
Frederik B iilo w Christensen, Å lb org ,
stillede hovedbestyrelsen det teoreti
ske spørgsmål, om man var parat til i
givet fald at gå tilbage til forhand
lingsbordet og skrive under på et rent
K T U -fo rlig . Form and Carsten A n 
dersen svarede ham, at han fo r sit
vedkommende ikke kunne få sig selv
til at skrive under på lige netop dette
efter fem måneders kamp fo r at få an
det igennem end K T U -fo rlig e t. C ar
sten Andersen understregede, at han
kun svarede snævert på spørgsmålet,
og at der naturligvis kunne diskuteres
en anden taktik, ifa ld repræsentant
skabet vedtog at sige nej til at fo r
handle videre med arbejdsgiverne om
K 18-stillingerne. Det, som han blot
ikke ville kunne bære, var at gå over
og underskrive »en ren kapitulation«.
E fte r afstem ningen og det fornyede
mandat til hovedbestyrelsen om at
forhandle videre sagde form anden, at
der nu må en debat igang om om klas
Johnny
sificeringsproblem atikken.
Holm e, Århus, og Peter Freundt,
Odense, var endelig også på talersto
len, hvor de slog et slag fo r at få lavet
hensigtserklæringer om vikardæ kning
frem fo r overarbejde. Næ stform and
Søren Andersen svarede dem, at det
var klart, at der skulle laves en ram
m eaftale om spørgsmålet.

Fotos: Per Folkver
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Arbejdsgiverne kræver
funktionskriterier
E n oversigt over, hvor langt parterne nåede
onsdag den 26. august og meldingerne fra de
15 kredse under repræsentantskabsmødet
Grundlaget fo r debatten var hovedbe
styrelsens beretning frem lagt ved f o r 
mand Carsten Andersen om, hvad der
egentlig skete i timerne frem til k lok 
ken 0.30 onsdag nat, da forhand lin
gerne i Kom munernes Landsfore
nings hus blev m idlertidigt indstillet.
De kom m unale arbejdsgivere startede
med at afvise to a f de tre forhand
lingspunkter, som socialrådgiverfore
ningen stillede op med, nemlig at det
lægges ud til komm unalbestyrelser og
amtsråd at rykke socialrådgiverne op
i lønram m e 18 efter nogle års ancien
nitet og ansættelse, og punkt to, at al
le socialrådgivere bliver tilskrevet 12
måneders anciennitet. Det tredie
punkt angående penge i kom pensati
on i tiden fra 1. ap ril og frem til der
bliver vedtaget ny overenskomst, ville
arbejdsgiverne godt tale om.

Arbejdsgiverne spillede derefter sit
tilbud ud. De ville give et vist antal K
18 stillinger og garantere, at antallet
blev opfyldt, og måden det skulle ske
på, var ved en central forhandling og
efter funktionskriterier. Det o fficie lle
udspil var 150 lønoprykningsstillin
ger, mens der ved sonderinger viste
sig udsigt til op im od 300 stillinger.
Carsten Andersen oplyste derefter re
præsentantskabet om, at hovedbesty
relsen ved en 3-3 afstem ning over
m idnat besluttede at indstille fo r
handlingerne til mandag uden at det
kom til et sammenbrud fo r at afvente
repræsentantskabsmødet. Videre op
lyste form anden over fo r forsam lin
gen, hvordan situationen ser ud med
gæld og restancer.

Kreds-runde
F ø r eftermiddagens hoveddebat og

afstem ning var der også inden fro ko 
sten en talerrunde med en taler fra
hver a f de 15 tilstedeværende kredse.
De fleste ridsede på-den-ene-side-påden-anden-side
synspunkterne
op
uden at kunne give endegyldige løs
ningforslag. Kreds København ved
P e r Larsen sagde ja til at forhandle
videre om de 300 K 18 stillinger, fordi
der ellers kun var K T U -fo rlig e t tilb a 
ge. Vejle ved M arianne Caspersen og
Viborgs Bente Laursen sagde det sam
me, men alle understregede, at deres
bagland var p rincipielle modstandere
a f indførelse a f usolidariske fu n kti
onskriterier ved oprykningen.
M odsat var flere kredses talsmænd og
talskvinder inde på, at funktionskrite
rier er så ødelæggende fo r fagforenin
gen og så betænkelig nær en fedterøvsordning, at de hellere skrev under
på et bart K T U -fo rlig , ligesom andre
offentlig ansattes fagforeninger gjor
de i marts, end at skrive under på at
få et m indre antal lønramm e 18 stil
linger oveni, når disse skulle peges ud
efter funktionskriterier. Talsfolkene
fra Københavns A m t, Frederiksborg,
Roskilde og Vestsjæ lland var mest
indstillet på for enhver pris at afvise
funktionskriterier.
Arne

Socialministre om krisetider:

Nedgangstider
er en udfordring
- M ange a f de såkaldte græsrodsbevægelser laver et
stort, socialt arbejde. D e sociale relationer f o lk imel
lem er fantastisk vigtig, og den må vi i højere grad ar
bejde med i vores socialpolitik. N å r f o lk dukker op p å
socialkontorerne og er utilfredse med det sociale sy
stem må vi prøve at kombinere fo lk s egen energi og
kraft med den »professionelle« hjælp.
Jeg siger ikke at hvis man bliver syg skal man blot sen
de barnet over til nabokonen, men man må heller ikke
udelukke muligheden af, at kunne gøre det.
Socialpolitik i krisetider
Ordene er socialminister Ritt Bjerregaards og dækker over et a f de emner,
der blev diskuteret på det nordiske
ministerrådsmøde for socialministre,
der i sidste uge blev afholdt i Svend
borg.

Ritt Bjerregaard var mødeleder på det
afsluttende pressemøde, og refererede
hvad man under de tre dages snak var
nået frem til:

I tre dage var social- og sundhedsmi
nistre fra Norge, Sverige, Finland, Is
land og Danmark samlet for at disku

- V i må opfatte nedgangstiderne som
en udfordring, der skal klares. Under
krisetidens voksende krav til socialpo
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tere, hvilken social- og sundhedspoli
tik man skal føre under »lavvækstbe
tingelser« (læs »krisetider«).

Tekst:
P o u l H e n rik H a rritz
Foto: Jerry Jakobsfeld

litikken må vi fastholde kravet om
den grundlæggende solidaritet til de
svageste i samfundet.
- V i mener at der fremover bør føres
en mere effektiv kamp mod alkoholog narkotikamisbruget, og vi vil sene
re holde et møde om disse specielle
problemer, sagde den danske social
minister.

Socialindkomsten er
pionerarbejde
Også socialindkomsten var til debat
på mødet. M an orienterede fra dansk
side om ideen, og den vakte stor inter
esse i de øvrige nordiske lande.
- Det er et pionerarbejde der her er
gjort fra dansk side, det er af stor in
teresse for os og kan muligvis give os
muligheder, sagde den norske social
minister Arne Nielsen.

Kredsforeningsform and Birthe Frank
Hansen holder tale

Festlig afslutning
p å ministerrådsmøde

Tekst:
P o u l H e n rik H a rritz
Foto: Jerry Jakobsfeld

Væ rsgo’ en tom
bistandslov til dig, R itt
E n festlig afslutning på et kedeligt møde.
Det var den fornemmelse man havde efter afslutningen
på det nordiske m inisterrådsm øde fo r socialm inistre i
Svendborg, det blev holdt i dagene 23.-26. august på
H o tel Christiansm inde i Svendborg.
Det o fficie lle pressemøde var jævnt
kedeligt. Ingen a f de fremm ødte jo u r
nalister havde stor spørgelyst. Em net
for mødet: »Hvordan klarer man so
cial- og sundhedspolitikken i økono
miske nedgangstider« havde tilsynela
dende ikke den store interesse.
- Jamen, så slutter vi da, sagde en
meget skuffet dansk m inister R itt
Bjerregaard.

Måtte gå minister spidsrod
M en det var ikke slut endnu.
Lockoutede socialrådgivere fra hele
- og overrækker

Fyn havde nemlig besluttet a f aflægge
m inisterrådsm ødet et besøg.
De stod nede ved broen, hvor sundbå
den »Helge« skulle bringe de nordiske
social- og sundhedsm inistre på en
rundtur på Svendborgsund og bagef
ter til Troense, hvor frokosten vente
de.
Ifø rt spraglede klæder, udstyret med
kampagnem aterialer, og opstillet i to
rækker var der ikke mange m ulighe
der for m inistre, ministersekretærer
og andet godtfolk fra norden: De
måtte gå spidsrod. Pæ nt tage im od
kampagnematerialer om socialrådgi
verkonflikten mens de lyttede til san

gen: »I Danm ark har vi noget - vel
fæ rd kaldtes det engang. Socialde
m okrati - vi står de svage bi, men det
blev brudte løfter med en stækket b i
standslov«. Det er vist kun R itt Bjer
regaard som synes det er sjov!!
Og ind mellem rækkerne skrider R itt
Bjerregaard med den lokale borgme
ster som højrem and. H u n får en gave
a f form anden fo r de fynske socialråd
givere, Birte Frank Hansen:
- Den her udhulede bistandslov gir vi
til dig, fo rd i vi synes den er et sym bol
på, hvordan bistandsloven fungerer i
krisetider og særlig i en situation hvor
2200 socialrådgivere er lockoutet a f
kommunerne. Og vores lands social
m inister havde svært ved at finde en
grimasse, der kunne passe, mens hun
fortsatte ud til den ventende båd.
Det var en afslutning på et m inister
rådsmøde. En eller anden svensk,
norsk eller islandsk socialm inister
skal nok have fået noget at tænke over.
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Konfliktnyt
Borgmester bestilte knippelsuppe
men måtte bide i det sure æble
Odense, fredag den 14. august k lo k 
ken 05.40.
60 søvnige og klatøjede socialrådgive
re samles udenfor socialrådgivernes
kontor i Danmarksgade 16. Der er ik 
ke så meget at sige. A lle ved, hvad de
har at gøre. Snart er en lang b ilk o r
tege på vej ud a f Odense. M ålet er den
lille vestfynske landsby N r. Åby.
Den sommermorgen starter de 60 so
cialrådgivere den første egentlige soci
alrådgiver-blokade på Fyn.
Venstreborgmesteren i N r. Å by, Fre
derik Larsen, der i det private er gård
ejer, er efter sigende ikke bleg for at
stikke gårdskarlen et par a f de fynske
»flade«. Den samme fremgangsmåde
i overført betydning anvender borg
mesteren overfor sit kom m unalt an
satte personale.
I forbindelse med de kom m unale ar
bejdsgiveres lockout a f 2000 overens
komstansatte socialrådgivere pr. 3.
august, gik borgmesteren da også lige
på og hårdt. Under protest fra de tre
tjenestemandsansatte sagsbehandlere,
en socialrådgiver og to H K ’ere, stan
gede Frederik Larsen som den forelø
big eneste borgmester på Fyn et direk
te tjenstlig pålæg ud til de tre, om at
de i fu ld t om fang skulle overtage det
lockoutram te arbejde, efter at den
eneste overenskomstansatte social
rådgiver i kommunen var »sat på p or
ten«.

ringen sig øjeblikkeligt bag den brede
kom m unalryg.

»I skatte vær’ bange«
»I skatte vær’ bange« je ska’ nok stik
ke kortene i uret«, var det sidste, den
gasblå borgmester råbte til sine tre
flextidsansatte sagsbehandlere. På
rådhuset var der vild opstandelse.
Halvdelen a f økonom iudvalget sad
som tilskuere på 1. sal.
Hvad der herefter er blevet sagt og
planlagt i dette udvalg er ikke til at vi
de. M en efter at have truet blokadedeltagerne med passende forholdsreg
ler overfor en blokade, der faktisk
kun var anmeldt som en alm indelig
dem onstration, fortsatte borgmeste
ren sin »flade kurs«. P o litie t selvføl
gelig. Hvad ellers?
Og en halv tim e efter så måbende N r.
Åby-borgere da også det største p o li
tioptog i byens gade nogensinde. 25
betjente med flere hunde samt p o liti
kommissær G riin o u Thom sen fra
M id d elfart politikreds i spidsen inva
derede N r. Åby.

Misbruger tjenestemands
systemet
Blokadedeltagerne blev også betæn
kelige. Som en a f blokadedeltagerne
sagde til den udsendte: »V i ønsker in 
gen konfrontation med politiet. Hvis
de tropper op overfor os, er vi nødt til
at pakke sammen.

Jeg bruger »den flade«
N r. Åbys borgmester var selv blandt
dem, der mødte først på det lille råd
hus i Østergade denne fredag morgen.
Sammen med tilfæ ldige forbipasse
rende spærrede gårdmanden øjnene
op, da han pludselig stod overfor den
første blokade, der er set i byen. Udenfor personaleindgangen stod t illi
ge de tre blokaderamte.
Vanen
tro
tænkte borgmesteren
straks på at bruge »den flade«. Selv
følgelig nægtede blokadedeltagerne
ikke adgang til rådhuset for byens
overhoved. M en da Frederik Larsen
forsøgte sig som m urbræ kker fo r sine
tre tjenestemænd ved at stange sig vej
gennem den levende mur, lukkede
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»Inden kl. 13.00«
Og tilsyneladende var politistyrken
fra M id d elfart heller ikke særlig kon
frontationsivrig. Hele styrken gik i
beredskab på N r. Å b y H otel, hvor
der blev serveret kaffe ad libitum til
ordensmagten. M åske er knippel
lysten fordam pet en smule efter ind
sættelsen mod typograferne i Taulov
ved K olding. T o betjente fra disse
arbejdsgiveraktioner er siden blevet
suspenderet fo r at have klippet håret
a f en blokadedeltager.
Mens politikom m issæ r og mandskab
således sad installeret på et strategisk
sted i byen, ændrede borgm esterkon
toret pludselig signaler. M åske var be

vidstheden om, at N r. Å b y kommune
var den eneste kommune på Fyn, der
h id til har givet tjenstligt pålæg, allige
vel fo r tyngende.
»Hvis plakater og blokadedeltagere er
væk inden klokken 13.00, v il jeg fo r
handle«, sagde borgmesteren nu.

Frederik tabte
Og mens socialrådgiverne herefter
placerede sig på samme strategiske
sted som betjentene, nemlig i hotellets
bar ved siden a f kaffestuen, forhand
lede repræsentanter for Socialrådgi
verne og H K med Frederik Larsen.
Halvanden time efter var sagen klar.
»De tre tjenestemandsansatte må her
efter ikke tage konfliktram t arbejde
undtagen i visse akutte nødsituatio
ner«, meddelte organisationsforhand
lerne de sejrsglade blokadevagter.
» V i kører hjem med det resultat, vi
kom fo r at få«, sagde de aktioneren
de. »M en vi er parat til at etablere
blokade mod enhver arbejdsplads,
hvor tjenestemænd får pålæg om at
lave konfliktram t arbejde, eller hvor
kom m unalt ansatte fra helt andre a f
delinger bliver sat til at lege socialråd
givere«.
Journalist
H ans Fallesen

Incasso og byg
ningsfolk som
sagsbehandlere
Grov provokation af
Odense kommune
- Det er en uhyre grov provokation,
at arbejdsgivere under de nuværende
forhandlinger indsætter fo lk fr a incassokontor, bygningsinspektorat og
folkeregister som sagsbehandlere. Det
næste bliver vel, at man henter slag
tere ind ude fr a byen, hvis kirurger
nedlægger arbejdet.
Således kommenterer form anden for
socialrådgiverne Carsten Andersen,
at Odense Kom m une fra torsdag m or
gen den 27. august har indsat 12 over
ordnede funktionæ rer fra M agistra
tens første og femte afdeling til tjene
ste som sagsbehandlere på de kom-

munale bistandskontorer.

fo r nogen a f de 12 skruebrækkere.

Odense-affæren har luret fra ugens
begyndelse, hvor de nævnte 12 over
ordnede ansatte m odtog et to dages
kursus i at kunne sagsbehandle. Ons
dag gik ekspeditionssekretærerne og
kontorcheferne som fø l hos fuldm æg
tige på bistandskontorerne, hvorefter
de blev udstationeret fra torsdag m or
gen.

Det skete ved at blokere indgangen til
om rådekontor Centrum , hvor tre a f
de nye helt uuddannede sammen med
seks øvrige uuddannede blev form ent
adgang til arbejdet. T o socialchefer
fik lov at passere.

Forhandlingerne mellem de kom m u
nale arbejdsgivere og Dansk Social
rådgiverforening blev genoptaget ons
dag aften, men skønt forhandlingerne
på ingen måde blev afbrudt, men vi
dere forhandling kun udsat til man
dag aften, blev bygningsinspektorat
fo lk og incassofolk beordret igang
med deres nye job på socialkontorer
ne torsdag morgen.

Blokade
Socialrådgiverne i Odense svarede
torsdag morgen igen ved at blokere

Blokaden fortsatte fredag morgen,
hvor rådm and Edvind W itved tilk a ld 
te politiet, som opløste blokaden. So
cialrådgiverne nøjedes derefter med
at demonstrere foran bistandskonto
ret.
Socialrådm and Edvind W itved har
over fo r R adio Fyn begrundet indsæt
telsen a f personale fra andre magi
stratsafdelinger med, at der nu skulle
ryddes op i bunkerne a f blandt andet
revalideringssager og med, at de ind
satte fuldmægtige var udsat fo r meget
store belastninger.

Støttebidrag
1 40 82 83

Jounalist
A rn e Skaldhede

1500 mennesker deltog i en fælles faglig demonstration tirsdag den 25. august i Å lborg i solidaritet
med socialrådgiverne. Blandt andet den største fagforening herhjemme, SiD stod som medarrangør.
Efter demonstrationen vakte især et spil a f Jom fru Ane teatret lavet til lejligheden stor jubel.
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Socialpolitik
- målsætning eller
m ålløshed?
Socialrådgiverkonflikten har nu løbet i fire måneder,
og er ved at få vidtræ kkende konsekvenser fo r det so
ciale arbejde.
Som faggruppe a f socialrådgivere ansat på revalide
ringsinstitutioner er vi ikke om fattet a f lockouten.
Im idlertid har vi gennem vort samarbejde med social
forvaltningerne, og gennem revalidenderne, fø lin g med
konfliktens virkninger.
De, der henvises til revalideringsinsti
tutionerne, er mennesker, der a f soci
ale eller helbredsmæssige årsager ikke
kan få beskæftigelse på arbejdsm ar
kedet, uden en nærmere vurdering a f
deres arbejdsevne, og iværksættelse
a f støtteforanstaltninger (det kan
dreje sig om optræ ning, om skoling,
bistand fra arbejdskonsulent, egentlig
uddannelse, hjæ lpem idler osv.). De
kommer ofte efter et langvarigt fra 
vær fra arbejdsmarkedet, og opholdet
på revalideringsinstitutionen kan væ
re afgørende fo r deres frem tidige
økonom iske levegrundlag. F o r mange
er der tale om »sidste chance« fo r at
komme i arbejde igen.
Der er kort sagt en gruppe a f klienter,
fo r hvem det er »nu eller aldrig«, og
som - fo r at revalideringsforløbet skal
lykkes - har brug fo r og krav på gan
ske særlig intensiv vejledning og støt
te, både fra institutionen og fra sags
behandleren på bistandskontoret.

Hvad sker der nu?
Eksempel:
En enlig m or med to børn fra en
konfliktram t kommune, har under
optagelsen på institutionen ikke kun
net få bevilget sin husleje, inden beta
lingsfristen er udløbet. - R isiko for
udsættelse a f lejligheden, anbringelse
a f børnene, og et m islykket revalide
ringsforløb.
Eksempel:
En m or med et hjemmeboende ad
fæ rdsvanskeligt barn kan ikke få den
fornødne støtte fra det konfliktram te
bistandskontor, og kan ikke klare bå
de de hjemlige problem er og revalide
ringsforsøget. - R isiko for at hun a f
bryder opholdet i utide.
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Eksempel:
E n enlig m or, hvis 2 børn er anbragt
udenfor hjemmet, er stillet i udsigt at
børnene kan hjemgives, hvis hun gen
nem fører et revalideringsforløb på in 
stitution. Sagsbehandleren er kon
fliktram t - opholdet kan ikke godken
des og iværksættes.
Eksempel:
En blind revalidend kunne have opnå
et beskæftigelse, forudsat at de nød
vendige hjæ lpem idler var bevilget i ti
de. Det blev de ikke p.g.a. konflikten og chancen glippede.
Eksempel:
En ung handicappet gennemfører ar
bejdsprøvning på revalideringsinstitu
tion med godt resultat, og anbefales
til yderligere skolegang. Planen kan
ikke iværksættes s.f.a. manglende be
v illin g fra socialforvaltningen der er
konfliktram t - ét års forsinkelse.

Omkostningerne:
Dette er blot nogle få eksempler. De
er hentet fra den praksis, der tegner
sig under konflikten. Om kostninger
ne er på det mere generelle plan: For
revalidenderne en øget social sårbar
hed som følge a f vilkårligheden i det
system, de er afhængige af. F o r soci
alrådgiverne på såvel bistandskonto
rene som institutionerne, at deres ar
bejde går i stå, i mange tilfæ lde er
spildt, og at løsningen a f arbejdsop
gaverne efter konflikten v il være bety
delig mere kom pliceret og tidskræ 
vende. F o r samfundet er om kostnin
gerne, at en gruppe mennesker, der
kunne have været hjulpet til en er
hvervsaktiv frem tid, og dermed selv
forsørgelse, og som socialforvaltnin
gerne har fundet det nødvendigt at o f

re en meget bekostelig institutions
plads på, nu mister m uligheden fo r at
få gavn a f den.

Er socialrådgivere overflødige?
Der har været rettet mange angreb
mod socialrådgiverne under k o n flik 
ten. Således har Berlingske Tidende,
under overskriften »et fag skifter an
sigt« sat alle sejl til, fo r at mistænke
liggøre de kom m unalt ansatte social
rådgivere, og i forsøget herpå brugt
både usagligheder og m indre end hal
ve sandheder.
I hele den aktuelle debat om »afprofessionalisering a f det sociale arbej
de« aner vi forsøg på at gøre social
rådgiverne overflødige i befolknin
gens øjne.
M ed de mange sagsforløb vi daglig
følger på tæt hold ved vi, hvad en
kvalificeret sagsbehandling betyder
fo r et vellykket revalideringsforløb,
og vi oplever klienternes reaktioner,
når sagsbehandlerkontakten mangler.
N år man ser konfliktens konsekven
ser, er det svært at fatte, at arbejds
giverne v il og tør påtage sig det p o liti
ske ansvar fo r denne situation, som
på længere sigt v il blive aldeles uover
skuelig.

Konflikten må afsluttes!
Som faggruppe må vi på det kraftig 
ste tage afstand fra den arbejdsgiver
p o litik, som de kom m unale parter
h id til har lagt fo r dagen overfor soci
alrådgiverne, og fra den kynisme, der
lader de sociale brugere i stikken på
trods a f lovbundne forpligtelser.
Flvis bistandslovens målsætning ikke
skal forvandles til m ål-løshed i det so
ciale arbejde, må Kommunernes
Landsforening opgive deres krav om
en om kostningsfri løsning, så kon
flikten kan få en afslutning.
Faggruppen a f socialrådgivere ansat
ved Revalideringsinstitutioner og be
skyttede værksteder

Debat______
Støt
socialrådgiverne
E r du klient på bistandskontoret Valdemarsgade i Århus. - Så har du også
prøvet at sidde og vente i 3-4 tim er for
at komme ind og tale med en a f soci
alinspektørerne i 3-5 m inutter, enkel
te 10 min. Så lang tid tager en klient
behandling, og på denne korte tid kan
der ikke nås at tage stilling til proble
merne. I mit tilfæ lde gik de første 2 a f
5 m in. med at finde journalen frem,
hvorefter inspektøren med et b lik i
papirerne sagde: »Nå, du har fået
3806 sidst. Nå, men det må du jo så
klare dig for igen. - Næste nummer!«
Mange bliver behandlet skrubforkert
og mange får slet ingen hjæ lp!! Den
lange ventetid virker dræbende og
kvælende og på sådan en måde, at
man, når man endelig kommer ind, så
har man glemt halvdelen a f det, man
ellers skulle have sagt eller spurgt om,
eller man siger bare »Ja-tak«.
Tidligere hjalp m in socialrådgiver mig
gennem besøg, inform ationer om m i
ne rettigheder og støtte om kring de
problem er, som jeg fremlagde. Samt
fuld forståelse for m in sag. Jeg følte
mig tryg og glad bagefter. P å et tids
punkt, hvor jeg var »helt ude a f den«
ringede jeg til hende og fik snakket
med hende, men hun mente selv, at
hun hellere måtte komme hjem på be
søg. Og det gjorde hun så.
Jeg blev meget glad, fo rd i hun kom.
(Problem erne kunne ikke have været
løst uden hjemmebesøg). Så nu er det
mig meget uforståeligt, hvorfor Kom 
munernes Landsforening (K L) netop
v il skære ned på dette punkt, eller ret
tere sagt slet ikke give socialrådgiver
ne en løn fo r det, de laver. G iv dem en
god løn fo r et godt arbejde hellere end
en dårlig løn for et halvfæ rdigt dårligt
arbejde, og giv dem mere tid eller an
sæt flere socialrådgivere.
Denne socialrådgiver var måske en af
de få, som kunne klare arbejdspres
set. M en skal det ikke være sådan, at
enhver socialrådgvier, som kender
loven og arbejdsopgaver skulle kunne
arbejde med dem på en omhyggelig
og ordentlig måde, så de også selv sy
nes, at deres arbejde er tilfredsstillen
de. Socialrådgiverne er trods alt også
mennesker.
D årlige arbejdsvilkår og alt fo r man
ge sager giver socialrådgiverne stress
og psykiske sammenbrud på stribe.
Det afslører en ny rapport fra ar
bejdstilsynet, der fo r første gang har

lavet en tilbundsgående undersøgelse
a f socialrådgivernes arbejdsvilkår i
Ham m el. Det svarer til mine egne op
levelser.
Kunne denne rapport ikke være ud
gangspunkt fo r at løse K L ’s lock-out
a f socialrådgiverne.
På grund a f de dårlige, utilfred sstil
lende arbejdsforhold, kan det virkelig
være svært at være socialrådgiver og
give klienterne den fulde forståelse.
E lle r også begynder man at hoppe over, hvor gærdet er lavest.
F o r at være klient på bistandskonto
ret i dag kræves der faktisk, at man
sætter sig ind i bistandslovens mange
forvirrede paragraffer. Jeg har brugt
hele dage på at få sat m it regnskab på.
F o r igen at vide, hvad jeg havde krav
på.
Kan det virkelig være meningen, at
man skal udlære sig selv til »Den lille
socialrådgiver« fo r at få den hjælp,
man har brug for?? H vor mange
mennesker skal knuses i K L ’s lo ck 
out???
Ansæ t flere socialrådgivere, giv dem
færre sager, så de får m ulighed fo r at
behandle dem ordentligt, og mere tid
til hjemmebesøg.
Det er hårdt tiltræ ngt!!!
Susanne Asmussen

Kanonføde?
18/8-81 har jeg tilskrevet Dansk Soci
alrådgiverforening følgende:
»Den 17/8-81 m odtog jeg jeres skri
velse a f 5/8-81, hvori Dansk Social
rådgiverforening pålægger samtlige
tj enestemandsansatte socialrådgivere
at nægte at udføre lockout-ram t ar
bejde. 1 den anledning bedes I besvare
følgende spørgsmål fo r mig, således
at jeg får et bredere grundlag at gå ud
fra, når jeg skal afveje, hvilken risiko
jeg løber ved at nægte at udføre på
lagte tjenstlige ordrer.

D erfor bedes I besvare ovennævnte
spørgsmål
hurtigst
m uligt
(skriftligt)«.
I skrivende stund har jeg ikke m odta
get noget svar. Dette skyldes form ent
lig, at DS ingen garantier kan give a f
nogen art til de ramte tjeneste
mænd...
Ifølge Carsten Andersens leder i
»Strejkeekstra« 28/7 har hovedbesty
relsen meddelt de kom m unale ar
bejdsgivere på vegne a f tjenestemændene, at de nægter at udføre k o n flik t
ramt arbejde. Jeg finder det uansvar
ligt a f en fagforening, at den bringer
sine medlemmer i en situation, hvor
de skal vælge enten at være loyale over fo r tjenstemandssystemet (som
DS har godkendt!) eller over fo r hov
edbestyrelsen. DS har i hele sin h id ti
dige p o litik arbejdet fo r tjeneste
mandsansættelse a f socialrådgivere.
Hovedbestyrelsen er ganske nøje be
kendt med, hvad der står i tjeneste
mandsloven. I ved godt, at jeres »på
læg« er i strid med gældende regler!
Og at vi kan risikere at blive fyret!
H v o rfo r så dette pålæg! Der er som
bekendt kræ fter igang inden fo r vores
fagforening, der ønsker at nedbryde
tjenestemandssystemet. Dette kan der
være mange gode grunde til. M en så
længe det er fagforeningens officie lle
p o litik at indgå tjenestemandsaftaler sålænge må I respektere disse aftaler.
Det kan ikke være meningen, at en
keltpersoner skal bruges som kanon
føde til fremme fo r nedbrydningen a f
tjenestemandssystemet! Jeg nægter i
hvert fald at lade mig misbruge.
Jeg føler mig dybt skuffet over m in
fagforening. Jeg oplever ingen støtte
fra m in fagforening mere, hverken
personlig eller p olitisk. Jeg må nu
vælge mellem fortsat tryghed i ansæt
telsen - eller underkaste mig Dansk
Socialrådgiverforenings
altødelæggende p olitik.
P e r Rastén.
M odtaget den 26.8.81

1. Kan DS garantere, at der ikke rej
ses tjenestemandssager mod tjenestemænd, der nægter at udføre lockout
ram t arbejde?
2. H vis der rejses tjenestemandssag, i
hvilket om fang kan/vil DS da støtte
de berørte tjenestemænd?
3. V il DS i givet fald kunne vinde en
sådan tjenestemandssag? I bekræ f
tende fald under henvisning til hvilke
bestemmelser i tjenestemandsregula
tiver, overenskomster, retspraksis el
ler anden ju rid isk grundlag??
Jeg finder det ikke betryggende, at
foreningen udsætter medlemmer for
et pålæg, hvis konsekvenser ikke er
klargjort for medlemmerne, og som i
værste fald kan m edføre afskedigelse.
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HB og udvalg
O rientering fra
Lønudvalget
Midt i den tilspidsede lockoutog forhandlingssituation har
lønudvalget den 20. august
holdt et ordinært udvalgsmøde
Græsted-Gilleleje reprise
K L har fo r Græ sted-Gilleleje kom m u
ne indklaget DS fo r overenskomst
brud i forbindelse med Græ sted-Gilleleje-sagen. I denne blev to DS-medlemmer som bekendt tilkendt erstat
ning på hver ca. 9.000 kr. fo r uberet
tiget afsked. N u forsøger K L i det go
de samarbejdes ånd, som vi er vant
med fra dén side, at få DS-medlemmerne idøm t bod fo r den månedlange

strejke, der efterfulgte fyringerne.
Sam tidig forsøger K L at få DS idøm t
bod fo r påstået blokade i forbindelse
med DS forbund mod besættelse af
stillinger i Græ sted-Gilleleje kom m u
ne sålænge sagen verserede.

det tidspunkt - afsluttes. T illid sfo lk e 
ne bedes være opmærksomme på det
te forhold og evt. indhente begrunde
de om klassificeringsforslag fra med
lemmerne. Der v il senere fremkom m e
nærmere herom i TM -avisen.

Carsten Andersen, H enrik M athiasen, Hanne Kegnæs og en advokat vil
repræsentere DS, mens C. O . C h ri
stensen er udpeget som opmand.

Der er iøvrigt mellem hovedorganisa
tionerne indgået aftale om revision a f
Samarbejdsudvalgsreglerne.
Også
dette v il T M ’erne blive orienteret om.

DS søger iøvrigt via arbejdsretten at
få visse kom m unale arbejdsgivere
døm t fo r overtrædelse a f H ovedafta
len i forbindelse med den løbende
lock-out, idet man - på trods a f på
stande om, at socialrådgivere kun er
alt fo r undværlige! - har forsøgt at
omgå sit eget kam pskridt ved forskel
lige mere eller m indre snedige f if bl.a. øjeblikkelig overførsel til tjene
stemandsansættelse.

Endelig udsendes der snarest instruks
i forbindelse med tildeling a f såkaldte
»advarsler« til overenskomstansatte.
K u rt Eriksen

Omklassificeringer
Såvel på det primær- som det amts
kom m unale område skal der om klas
sificeringsforhandlinger istand, når
den løbende k o n flik t - på et eller an

Rettelse

Praktiklærerkollegiet v / Den sociale Højskole i København
indkalder herved til:

Generalforsamling
Onsdag den 23. september 1981 k l. 9 - 1 2
på Den sociale Højskole, Randersgade 10, Store sal, 1. tv.
2100 Kbh. 0 .
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent/referent
Beretning fra bestyrelsen
Godkendelse af beretning
Praktiksituationen i dag. Problemer med opfyldelse af
kompensationskravet og deraf følgende problemer med
praktikpladser
Praktiklærerkollegiets fremtidige funktion - fortsat eksi
stens?
Valg af bestyrelse
Valg af holdrepræsentanter
Evt.

Nedenstående annonce blev ved
en fejltagelse annonceret som
kursus på Den sociale H øjskole
i København i Socialrådgiverenekstra den 12. august, 1981.
Annoncen gentages her. Be
mærk ændret ansøgningsfrist:

Kriseintervention
i familien
Tid
Fredag d. 2.10. kl. 19 til søndag d. 4.10.
kl. 16.
Mål
A t øge deltagernes forudsætninger for
at aktivere familiens ressourcer i krise.
Indhold
Aktuelle modeller i kriseintervention.
Følgende emner vil blive behandlet: Re
aktionsmønstre i forbindelse med skils
misse, arbejdsløshed, død, fødsel af
handicappet barn etc. Problemer i for
bindelse med børns forladen familien.
Sted
Kliniklokalerne, Banegårdsplads 6, 2.
sal, 8000 Århus C.
Kursusgebyr
700 kr.
Underviser

Andre forslag kan sendes til praktiklærerkollegiet, DSH,
Randersgade 10, 2100 Kbh. 0 .

Pat Pegg, The Center for Therapeutic
Communication, London.

Højskolens ansatte og studerende er meget velkomne.

Arrangør

Venlig hilsen
p.b.v.
Gax L. Madsen

Lærer Flanne Lillelund, Banegårds
plads 6, 8000 Århus C. T lf. 06- 12 44
40.
Tilmeldingsfrist
Senest fredag den 11. september 1981.
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Nordiska hälsovärdshögskolan
THE NORDIC SCHOO L O F PUBLIC HEALTH

en sam nordisk institution fo r hogre utbildning och forskning inom hålso- og sjukvårdsområdet, anordnar under hostterm inen 1981 foljande specialkurser och kon
ferenser:

Huvudkurser
Social medicin och preventiv medicin
Del 1: 11/ 1 - 5 / 2 1982
Del 2: 30/ 8 - 24/ 9 1982
(Ansøkningstid udgår: 11/9 1981

Hålso- og sjukvårdsadministration
Del 1: 8/ 2 - 5 / 3 1982
Del 2: 27/ 9 - 22/10 1982
(Ansøkningstid udgår: 15/9 1981)

Samhållsodontologi
Del 1: 8/ 2 - 5 / 3 1982
Del 2: 27/ 9 - 22/10 1982
(Ansøkningstid udgår: 15/9 1981)

Epidemiologi och biostatistik
Del 1: 8/ 3 - 2 / 4 1982
Del 2: 25/10 - 19/11 1982
(Ansøkningstid udgår: 15/10 1981)

M ilj omedicin
Del 1: 19/ 4 - 14/ 5 1982
Del 2: 22/11 - 17/12 1982
(Ansøkningstid udgår: 15/11 1981)

Kursernas innehåll: Speciella program
over respektive kurs kan rekvireras från
Nordiska Hålsovårdshogskolan.
Undervisningen sker i form av bl.a. forelåsningar, praktikfall, ovningar, semina
rier och diskussioner. I huvudsak sker
undervisningen på de nordiska språken.
Vissa forelåsningar och en del av kurslit
teraturen år på engelska, varfor kunskap
i detta språk år nodvåndig.
Antal kursdeltagare for varje kurs år 25,
fordelade på de nordiska lånderna. K ur
serna riktar sig till olika personalkategorier inom hålso- og sjukvårdens område
med erfarenhet av ledning, samordning
eller planering (låkere, tandlåkere, ingenjorer, sjukskoterskor, administratorer,
socionomer, psykologer, hålsovårdinspektorer, fysioterapeuter, pedagoger
m .fl.)
Ett smårre kontantstipendium utdelas for
att tåcka en del av de okade levandsomkostnaderna under kurstiden. Nordiska
hålsovårdhogskolan betalar dessutom inkvartering på studenthotellet O lofshojd
samt resor från och till hemorten.

Varje kurs om fatter 2 månaders undervisning, en månad på våren och en på hosten.
Kurserne indgår i det block om 8 månaders teoretisk un
dervisning som tillsam m ans med enskilt arbete (en uppsats) leder fram till en examen, »M aster o f P u b lic H e
alth«. Kurserna kan genomgås i v a lfri ordning och dessutom separat utan att examen avlågges.

Specialkurser
Socialpediatrik
8/ 3 - 2 / 4 1982
(Ansøkningstiden utgår: 1/10 1981)

Hålsoupplysning
25/10 - 19/11
(Ansøkningstiden utgår: 1/5 1982)
Dessa kurser kan ersåtta kurs i M iljom e d icin och dårmed också ingå i M PH -exam en.

Ytterligare upplysningar och ansökningsblanketter kan erhällas per tel. 031/41 82 51.
Ansökan skall vara N ordiska hälsovärdhögskolan
tillhanda senast ovan nämnda dagar under adress:
Nordiska Hälsovärdshögskolan
Medicinaregatan
S-413 46 Göteborg
Tel: 031/418251

13

Faggrupper og landsklubber
Faggruppen af social
rådgivere ansat ved
narkoinstitutioner m.v.

Faggruppen af social
rådgivere ansat ved skole
psykologisk rådgivning

Aflysning af seminar om
Den ny ungdomskultur

Referat
14.8.81

På grund a f de komm unale arbejds
giveres lock-out a f de overenskomst
ansatte socialrådgivere ser faggrup
pen sig desværre ikke i stand til at a f
holde de 2 planlagte seminarer i inde
værende år.
V i forventer dog at kunne afholde til
svarende seminarer i 1982. Nærmere

herom v il blive bragt i »Socialrådgive
ren«.
Deltagerlisten til det aflyste seminar
er annuleret.
På faggruppens vegne,
Eva Hallgren,
form and.

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
lørdag d. 10.10.81 på Fyns Amts Ungdomscenter (Dagcentret)
kl. 13.00 - 18.00, Grønlandsgade 13, 5000 Odense C.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
6. Eventuelt
Generalforsamlingen afsluttes med fælles spisning og kammerat
ligt samvær.
Forslag til dagsordenen samt tilmelding til generalforsamlingen
sendes til Niels Kamp Dahlerup, Læssøegade 96, 5230 Odense M .
senest d. 20.9.81.
Bestyrelsens beretning bringes i »Socialrådgiveren« nr. 19, som
udkommer d. 16.9.81.
Dansk Socialrådgiverforenings formand Carsten Andersen er invi
teret til at deltage i generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Eva Hallgren
form and

Undertegnede tilm elder sig hermed til narkofaggruppens ordinæ re generalfor
samling d. 10.10.81.
Navn:
Adresse:

_____ _____________________________________ ______________
_ _ _ ----------------------------------------------------- -----------------

Ansættelsessted: ____________________________________________________
Ønsker at deltage i fællesspisning:

JA

□

NEJ □

OBS:
H usk eventuelle forslag til dagsordenen indsendes sammen med denne tilm el
ding senest d. 20.9.81 til N iels Kam p Dahlerup, Læssøegade 96, 5230 Odense
M.
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fra

bestyrelsesmødet

den

Tilstede:
H elle D alhoff, H elle Fehmerling, In
ger Holst, A n n e Rindung.
Dagsorden.
1. Kursus Vingstedcentret.
2. Generalforsam ling
3. Årsberetning
4. N yt fra Ulrichudvalget
5. Kursusudvalget
6. Arbejdsudvalget
ad 1.
V i opnår en afklaring m .h.t. proble
merne om kring afholdelsen a f kurset
26.-28. august på Vingstedcentret.
Kurset v il blive afholdt. Evt. proble
mer med lock-outede deltagere løses
mellem undervisningsm inisteriet og
Kom munernes Landsforening. Helle
Fehm erling sender brev til alle faggruppemedlemmer derom.
ad 2.
Der er udsendt indkaldelse til general
forsam ling 27.8.81 til alle faggruppe
medlemmer. Der skal vælges 3 nye be
styrelsesmedlemmer, idet H elle D a l
h o ff og Anne Rindung er på valg og
ikke ønsker genvalg, og Anne Liebing
er udgået a f faggruppen på grund a f
nyt job.
ad 3.
H elle D a lh o ff fremlægger årsberet
ningen på generalforsalingen.
ad 4.
Der er nu kommet en rapport, der
dog ikke er endeligt konfirm eret.
ad 5.
Kurset fo r 1982 er planlagt, men plan
lægning a f 1983 kurset skal snart star
te. Faggruppebestyrelsen v il ved gene
ralforsam lingen foreslå, at kursusud
valgets medlemmer vælges blandt be
styrelsens medlemmer a f praktiske
grunde.
Ad 6.
Ligeledes foreslås det, at medlemmer
ne a f arbejdspladsudvalget vælges
blandt bestyrelsens medlemmer.
ref. Inger H olst

mere o ffic ie l og anden indsats.

Kriseteori og indgriben

Udvalget kan endvidere afgive udta
lelser om støtte til forsøgs- og udvik
lingsarbejde, der finansieres på anden
måde, ligesom det gennem sit sekre
tariat kan yde konsulentbistand ved
udform ningen a f projekter, ansøg
ninger m.v.

bl.a. relateret til konstatering af
handicaps og senere belasninger
p.g.a. disse.

Forsøgsudvalget afgiver 2 gange om
året indstilling til socialstyrelsen om
ydelse a f tilskud. (Januar og juni).

Kursus
Den sociale Højskole
i Århus

16.-20. november 1981, internatkursus,
Laugesens Have, 6920 Videbæk.
Opholdsudgifter: Enkeltværelse,
1175,-, dobbeltværelse kr. 925,-.

kr.

Undervisere:
Socialrådgiver,
stud.psych. Hannah Marschall og soci
alrådgiver stud.psych. Flemming M a r
schall, København.
Tilmelding til kurset sker skriftligt di
rekte
til
efteruddannelseafdelingen,
Den sociale Højskole, Århus, Søndervangen 90, 8260 Viby J., - tlf. 06- 14 23

66.
Ansøgningen skal indeholde oplysnin
ger om navn, adresse, ansættelsessted
samt uddannelse og afslutningsår.
Ansøgningen skal være os i hænde se
nest d. 28. september 1981.
Se iøvrigt kursuskoordineringsudval
gets oversigt efteråret 1981 - eller Den
sociale Højskoles kursusfolder.

T il
orientering
Tilskud i 1982 fra social
styrelsen til forsøgs- og
udviklingsarbejde
Socialstyrelsen forventer at råde over
en tilskudsbevilling på godt 2 m ill.kr.
til forsøgsvirksom hed og udviklings
arbejde til anvendelse i kalenderåret
1982.
Bevillingen administreres på grundlag
a f indstillinger fra et sagkyndigt,
tvæ rfagligt udvalg (Socialstyrelsens
Forsøgsudvalg).
Bevillingen anvendes til at støtte
forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. på
alle de forskellige om råder, som hen
hører under socialstyrelsen, samt på
tilgrænsende områder - ikke mindst
projekter, der kan m edføre fornyelser
og om stillinger.
Udvalget
beskæftiger
sig
med
forsøgs- og udviklingsopgaver og kun
i særlige tilfæ lde med egentlige forsk
ningsopgaver.
Der lægges navnlig vægt på projekter,
der kan m edføre fornyelser (alterna
tive veje til social og anden service),
og herunder på grænseområder mel
lem de forskellige sektorer og mellem

Ansøgninger til mødet i januar 1982
skal være udvalgets sekretariat i hæn
de senest torsdag den 15. oktober
1981.

Socialrådgiverforening at tage ansæt
telse i de blokaderamte stillinger.

Sømændenes Forbund
Dansk Socialrådgiverforening har be
sluttet at etablere blokade mod Sø
mændenes Forbund.
Baggrunden for blokaden er uretmæs
sig bortvisning af en socialrådgiver.
Blokaden vil blive ophævet, når sagen
om bortvisning er afklaret, og aftale
om løn- og ansættelsesvilkår er indgå
et.

Stillinger i amterne

Ansøgningsskem aer og vejledende
retningslinier fo r udform ning a f an
søgninger kan fås ved henvendelse til
udvalgets sekretariat v/kontorchef R.
M ac, socialstyrelsen, Kristineberg 6,
Postboks 2555, 2100 København 0 .
Telefon: 01- 29 91 22, lokal 3617.

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.

Tilsku d, der bevilges a f udvalgets
m idler fo r 1982, skal være brugt in
den udgangen a f 1982.

Blokaden omfatter alle ledige
og nynormerede stillinger, der
har været besat med socialråd
givere eller er normeret som so
cialrådgiverstilling.

Syge børns behov
En forening til støtte for syge børn og
deres familier.
E t barns sygdom, akut eller kronisk,
kan få alvorlige følgevirkeninger fo r
barnet og dets fam ilie. - Der er sket
store frem skridt i behandlingen a f sy
ge børn, men det kan gøres endnu
bedre.

Det er således forbudt medlem
mer af Dansk Socialrådgiver
forening at søge, besætte eller
tiltræde stillinger i ovenstående
overenskomstområde,
indtil
konflikten er afluttet.

Vi afholder stiftende generalforsam
ling
fredag den 11. september 1981 kl.
19.00.
i Rigshospitalets Børneafdelings audi
torium , afsnit 4061 - 4062. Indgang
gennem opgang 4, Juliane M aries Vej
(elevator til 6. sal.)
A lle er velkomne.
Yderligere oplysninger ved henven
delse til Else Stenbak,
Tlf. 01- 63 69 81 bedst efter kl. 18.

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

Stillings
annoncer
Til medlemmer og annoncører
Vedrørende stillingsopslag i Socialrådgi
veren bedes man være opmærksom på ne
denstående retningslinier:

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

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

Ansættelsesmyndighed
Tjenestested
Tiltrædelsessted
Stillingsbetegnelse
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Stillingsannoncer....

Ved stillingsskift

5. Den ugentlige arbejdstid
6. Løn- og ansættelsesforhold
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.

Opslag med bemærkninger
Dansk Socialrådgiverforenings standard
bemærkninger under de enkelte stilling s
opslag vil fremover indskrænke sig til fø l
gende:

»For kort ansøgningsfrist«
»Ansøgere bedes rette telefonisk henven
delse til sekretariatet før ansættelsen«
Når medlemmer anmodes om at henvende
sig til foreningens sekretariat om en be
stemt stilling, kan der være mange årsa
ger, f.eks. at sekretariatet har supplerende
oplysninger til interesserede, eller at fore
ningen har løbende forhandlinger om stil
lingen.

»Dansk Socialrådgiverforening kan ikke
på det foreliggende grundlag afgøre, om
den løn, der tilbydes, er i overensstemmel
se med foreningens krav«
»Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til
denne stilling have en frigørelsesattest for
at få supplerende dagpenge. Evt. ansøge
re kan kontakte arbejdsgiveren og få op
lyst, om frigørelsesattest gives«.
»Dansk Socialrådgiverforening gør op
mærksom på, at du inden ansøgning bør
kontakte ALU eller de arbejdsløses kon
taktperson i kredsforeningen, for at sikre
dig, at længst ledig princippet over
holdes«.

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

for indrykning af stillingsannon
cer vil for følgende numre være:

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

16

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

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

september
september
oktober
oktober
november
november
december

Københavns området
Københavns hospitalsvæsen
Socialrådgiver
Alkoambulatoriet, Forchhammersvej, Set.
Joseph s ambulatorium og Overførstergården søger snarest en socialrådgiver, 40 ti
mer pr. uge, heraf er 10 timer et vikariat til
den 1. februar 1982. Aflønning efter løn
ramme 14/17. Arbejdstid: mandag og tors
dag kl. 13-20, tirsdag, onsdag og fredag fra
kl. 8.
Ansøgning sendes til den ledende so cia l
rådgiver ved Alkoambulatoriet, Forchham 
mersvej 18, 1920 København V.
Ansøgningsfrist 16.9.1981.

Behandlingshjemmet
Donekrogen, Jægerspris
Socialrådgiver (20 timer ugentlig)
En stilling som socialrådgiver (20 timer
ugentlig) er ledig til besæ ttelse pr. 1.10.1981.
Stillingen er specielt knyttet til een afde
ling (10 børn og 5 socialpædagoger), hvor
socialrådgiveren har ansvaret for fam ilie
arbejdet. løvrigt indebærer funktionen tæt
samarbejde med andre faggrupper (psyko
loger, socialpæ dagoger, lærere) ligesom
socialrådgiveren er ansvarlig for samar
bejdet med anbringende og modtagende
instanser.
Yderligere oplysninger fås hos socialråd
giverne på 02- 33 17 02.
Ansøgning bilagt relevante oplysninger
frem sendes senest 16.9.81 til forstander
cand.psych. Ole Holmberg, Behandlings
hjemmet Donekrogen, 3630 Jægerspris.
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.

Københavns Hospitalsvæsen
Socialrådgiver
Kommunehospitalet. Socialrådgiverkonto
ret.
Langtidsmedicinsk afdeling søger snarest
en socialrådgiver i lønramme 14/17, ar
bejdstid 40 timer pr. uge.

Sidste frist

Sidste frist:

Husk at give besked til
medlemskartoteket

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

september
oktober
oktober
november
november
december
december

Opslag sker under forbehold om udvidelse
af ansættelsesom rådet i henhold til afta
le, der måtte blive indgået med vedkom
mende tjenestemandsorganisation.
Ansøgning stiles til Københavns magi
strat og skal være Hospitalsdirektoratet i
hænde senest den 16. september 1981.
Adresse: Carl N ielsens Alle 9, 2100 Køben
havn 0.

Dag- og Døgncentret
Socialrådgiver-vikariat
Dag- og Døgncentret er en selvejende be
handlingsinstitution for stofmisbrugere
og andre unge med sociale eller psykiske
problemer.
Ved centrets visitationsafdeling på Nør
rebro, Turfunktionen, er der et ledigt so ci
alrådgivervikariat i perioden 1.10.-31.12.
1981.
Nærmere oplysninger fås ved henvendel
se på 01- 35 78 88 til stedfortræder Inge
Vangsbæ k eller afd.leder Finn Danø.
Løn i h.t. gældende overenskomst. A nsøg
ning sendes til Dag- og Døgncentret, Fredericiagade 15, l.sal, 1310 K, senest
16.9.81.
Kvalificeret ansøger haves.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte ALU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for
at sikre dig, at længst ledig princippet
overholdes.

Birkerød kommune
Sagsbehandler
I en af bistandsafdelingens 3 grupper er
en stilling som sagsbehandler ledig til be
sæ ttelse snarest.
Stillingen er normeret med 40 timer pr.
uge.
Arbejdsområdet dækker klientbehandling
primært inden for bistandslovens område,
og udføres i nært samarbejde med grup
pens øvrige medlemmer, hvorfor den på
gældende må være i besiddelse af samar
bejdsevne samt evne til koordinering af
opgaverne.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår sker i h.t. aftale
mellem FK K A og henholdsvis HK og
Dansk Socialrådgiverforening.
Ansæ ttelse finder sted som tjenestemand
på prøve, varig ansæ ttelse er betinget af
mindst 1 års tilfredsstillende prøvetid
samt for kommunalt uddannede bestået
kommunalt kursus.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til fuldmægtig Annelise Andersen,
tlf. 02- 81 06 00, lokal 176.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af
eksamensbevis og evt. udtalelser, indsen
des senest den 16. september 1981 til Bir
kerød byråd, Stationsvej 36, 3460 Birkerød.

Sjælland og øer
Genopslag

Rønnede kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
Ovennævnte stilling er ledig til besættelse
snarest.
Arbejdet er klientorienteret og omfatter
primært vejledning og rådgivning indenfor

bistandslovens område samt forberedelse
af pensionssager m.v.
Bistandsgruppen består af 3 sagsbehand
lere med 2 sekretærer tilknyttet gruppen.
Kommunen har godt 6.000 indbyggere.
Ansøgere med socialrådgiver- eller kom
munal socialuddannelse foretrækkes.
Løn- og ansæ ttelsesvilkår i h.t. gældende
overenskomster.
Evt. yderligere oplysninger hos overass.
Lis Barlyng, tlf. (03) 71 10 16, lokal 214 eller
hos socialinspektøren, lokal 211.
Ansøgning bilagt oplysninger om nuvæ
rende og tidligere beskæ ftigelse samt ko
pi af eksamensbeviser m.v. må være byrå
det i hænde senest den 21. september
1981.
Rønnede byråd
4683 Rønnede

Sønderjylland
Skærbæk kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og
sundhedsforvaltningens bistandsgruppe
genopslås herved ledig til besættelse sna
rest muligt.
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 ttelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til socialinspektør
Vagner Gjerulff, tlf. (04) 75 22 11, lokal 60
eller fuldmægtig Jens Brandt, lokal 64.

Fyn

Arbejdsformidlingen

Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt genpar
ter af eksamensbevis og anbefalinger ind
sendes inden den 14. september 1981 til
Skærbæk kommunalbestyrelse
Storegade 51
6780 Skærbær

Erhvervsvejleder
En stilling som deltidsansat erhvervsvejle
der med 18 timers beskæ ftigelse er ledij
til besættelse snarest muligt med tjene
stested indtil videre ved arbejdsformid
lingskontoret i Odense, Nørregade 60,
5000 Odense C.
Tlf.: 09- 11 77 70.
Stillingen aflønnes forholdsm æ ssigt un
der hensyn til ugentlige antal timer efter
lønramme (bruttoløn -i- pensionsbidrag)
for heltidsbeskæ ftigede kr. 106.623 - kr.
143.268.
For deltidsansatte lærere findes særlig af
lønningsordning.
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 Erhvervvejleder 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 ovennævnte arbejdsfor
midlingskontor, hvorfra stillingsbeskrivel
se og oplysninger om løn- og pensionsfor
hold m.v. kan fås ved personlig, skriftlig el
ler telefonisk henvendelse
Udløber den 9.9.1981.
DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist.

Østjylland

Arbejdsformidlingen

se og oplysninger om løn- og pensionsfor
hold m.v. kan fås ved personlig, skriftlig el
ler telefonisk henvendelse.
Udløber den 18/9 1981.

Vestjylland
Viborg amtskommune
Socialrådgiver
Ved Viborg Amtskommune, social- og
sundhedsforvaltningen,
områdekontor
Nord, er et 30 timers ugentligt barselsvika
riat for socialrådgiver ledigt til besættelse
ultimo oktober 1981 med fratræden ultimo
februar 1982.
Arbejdet omfatter 20 timers ugentlig so ci
alrådgiverdækning af Nykøbing Mors sy
gehus samt 2 ugentlige eftermiddags/aftenkonsultationer ved Amtskommunens
Alkoholambulatorium,
afd.
Nykøbing
Mors.
Aflønning vil ske i henhold til overens
komst mellem Dansk Socialrådgiverfore
ning og Am tsrådsforeningen i Danmark.
Ansøgning stiles til: Viborg Amtsråd, Postbox 21, 8800 Viborg, mrk. 32-70, senest d.
20.september 1981.
DS-kommentar:
Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives.
DS-kommentar: Dansk Socialrådgiverfore
ning har den 1. juni 1981 iværksat blokade
overfor samtlige stillinger indenfor amtsoverenskomstområdet, indtil igangværen
de konflikt er afsluttet.

Nordjylland
Erhvervsvejleder
En stilling som erhvervsvejleder er ledig til
besættelse snarest muligt med tjeneste
sted indtil videre ved arbejdsform idlings
kontoret i Århus, Nørreport 15, 8000 Århus
C.
Tlf.: (06) 13 34 22.
Lønramme (bruttoløn -i- pensionsbidrag)
kr. 106.623,73 - kr. 143.268,12.
Stillingen er bevilget i forbindelse med
ungdomsgarantiordningen og foreløbig
godkendt til udgangen af 1981.
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
bistands 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 ovennævnte arbejdsfor
midlingskontor, hvorfra stillingsbeskrivel

Støttepædagog
Støtteperson søges i 10 timer ugentligt for
en 9 årig dreng med sociale tilpasnings
problemer i hjemmet og i fritiden.
Stillingen ønskes besat snarest og forelø
bigt indtil i. januar 1982.
Ansøgere må være indstillet på flexibel ar
bejdstid, og kan forvente tæt samarbejde
med skolen og skolepsykologen.
Stillingen ønskes besat med en socialpæ 
dagog eller socialrådgiver. Løn- og ansæ t
telsesforhold i henhold til gældende over
enskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan
fås ved telefonisk henvendelse til skole
psykolog Olaf Gaardsted, tlf. 08- 84 23 22.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæ ftigelse bilagt kopi af
anbefalinger og eksamensbeviser m.v.
skal være kommunen i hænde senest den
11. september 1981 kl. 8.00 og indsendes
til
Sæby kommune
Rådhuset
9300 Sæby
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 K e ld o rff
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

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

Længst ledig liste
Tlf.: 01-222161
Checkmøde sidste
tirsdag i måneden

Københavns Kommunale
Socialrådgivere (KKS)
Form and
A nna M arie M ø lle r
Korsgade 62, 4.
2200 København N.
T lf. arb.: 01 -137525
Tlf.prv.: 01-357042

Øvrig bestyrelse
Thomas Lundsgår
Bente Espersen
W ilfred Lauritzen
E rik Laursen
Søren Bjarnø
Kjeld Boysen M øller

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

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

Øvrig bestyrelse
IngeliseNordenh
Hanne Høst
Karen Biering-Sørensen
JohnJønsson
Lea Nordentoft Lone Hylander

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

Afdelingssekretær
Jørgen Flyr

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

Længst ledig liste
T lf . : 01-222161
Checkmøde sidste
tirsdag i måneden

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

Øvrig 'bestyrelse
Ulla-Britta Duus
L illi Eriksen
KariSelstrøm
Helle Wagner
Jette Flindt
Kirsten Sperling

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

Afdelingskontor
Havnevej 26
I 6200 j\benrå
Tlf.: 04-627311

Ribe amt
Kredsformand
Hanne Skovgård
Krogvej 1
6720 Nordby Fanø
Tlf.arb.: 05-123066
Tlf.prv.: 05-162657

Roskilde amt

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 ichael Olsen
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
U lla Maatkontoret.

Arbejdsløse
Henvendelse til
kredsformanden
Tlf.arb.: 04-541676
Tlf.prv.: 04-542269

Viborg amt

Kredsformand
Bente Laursen
Ottingvej 7
7881 Balling
Tlf.arb.: 07-592377
Tlf.prv.: 07-581149
Øvrig bestyrelse
Birthe Poder
Afdelingskontor
Merete Dam
St. Set. Hansgade 8B
U lla Laursen
8800 Viborg
Britta Martinsen
Tlf.: 06-613435
Anette Nielsen
Kontortid:
Bente Damkjær
Tirsdag kl. 13-17

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

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 Bttlow 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
M arianne Caspersen
JetteJensen
T lf. prv.: 08-166469
Jens Iversen
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
Kl. 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
Søren Clausen
Tlf.: 05- 84 01 15
Neder Bjerrevej 1
onsdag, torsdag
Laila Hansen
form and
IngeHansen
træffes daglig 9-13
Hornsyld
og fredag 9-12
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 Holbæk
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.
Tlf.prv.: 06-131873
EvaBach
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
JensTamborg
Tlf.: 06-130444
tir. ulige uger 17.00-19.00
Tlf.arb.: 03-769043
BentNonboe
Færøerne
Kontoret
åbent
Afdelingssekretær
Tlf.prv.: 03-767443
SonjaJacobsen
man.-tor. 9-14
Kurt Eriksen
Kredsformand
Øvrig bestyrelse
Poul 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
IreneJørgensen
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
PeterFreundt
9-12
Arbejdsløsheds
Tlf.prv.: 09-963184
Birgitte Vestergaard
kassen
A m d i Petersen
A nny Knudsen
K im Hansen

Ringkøbing amt

Kredsformand
^er Johansen
Ole Gregersen
EsterNielsen
Spøttrupvej 6, st.tv.
o le Iversen
Tjørring
Bestyrelsesmedlem
7400 Herning
træffes man. 17-18
Tlf.arb.: 07-413080
Afdelingssekretær
T lf.p rv .: 07-267684
John Koldegård
Afdelingskontor
Nørregade 30, l.th.
Længst ledig listen
7500 Holstebro
Fagpolitik
Tlf.: 07-413080

Afdelingskontor
Danmarksgade 16,
5000 Odense C
Tlf.: 09-146022
Kontoret åbent
man. 12-16
tir. ons. 9-13
Arbejdsløse
møde hver tirsdag
10-12
møde hver onsdag
10-15

Kontortid:
onsdag kl. 13-17

FT F-A
Vesterport
Øvrig bestyrelse
Meldahlsgade 3, st.,
Lars Thøger Jensen
1613 København V
Eva Hallgren
Tlf.: 01-132511 kl. 10-14
Fin n Jensen
Pensionskassen
Lars Vestergård
Randi Færge
PKA
Bodil M øller
Pensionskassernes
Administrationskontor
Kongevejen 150
2830 Virum
__________________________ Tlf.: 02-851522
Afdelingssekretær:
Ole Gregersen

Sønderjyllands amt
Kredsformand
Jytte Bak Sørensen
Hørløkkevej 23
6500 Vojens
Tlf.arb.: 04-541676
T lf.p rv .: 04-542269

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

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

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